MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
ATA N.º 16/2013

Da reunião pública extraordinária da Câmara Municipal de Alcoutim
Realizada em 21 de outubro de 2013

---------- Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e treze, nesta
Vila de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões,
reuniram-se, em reunião pública extraordinária, os membros da Câmara
Municipal, Excelentíssimos Senhores Osvaldo dos Santos Gonçalves, José
Carlos da Palma Pereira, Paulo Jorge Cavaco Paulino, Dalila Manuela Costa
Barros e José D’Assunção Pereira Galrito, respetivamente Presidente e
Vereadores do referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos fica
arquivada em pasta anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ABERTURA DA REUNIÃO: - Verificando-se a presença da
totalidade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: ----------- Antes de dar inicio aos trabalhos, o Senhor Presidente interveio
para dar as boas-vindas aos Senhores Vereadores, desejando-lhes felicidades
e votos de um bom trabalho, sempre em prol da defesa dos interesses do
concelho e dos munícipes em geral. --------------------------------------------------------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra para, em
nome da bancada do Partido Social Democrata, felicitar o Senhor Presidente
e os restantes colegas pelos resultados obtidos nas eleições, referindo que
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fará uma oposição construtiva, séria e responsável, respeitando sempre as
ideias apresentadas, como sempre o fez nos últimos vinte anos. Tendo sempre
como principal objetivo a melhoria das condições de vida da população.
Terminou a sua intervenção referindo que estará sempre disponível. ------------------- O Senhor Vereador Paulo Paulino usou da palavra para endereçar as
boas-vindas

aos

Senhores

Vereadores

da

Bancada

do

Partido

Social

Democrata e agradecer as palavras do Senhor Vereador José Carlos Pereira,
no sentido de terem como principal objetivo os interesses do concelho.
Agradeceu ainda a presença dos munícipes que estavam a assistir à reunião,
referindo a importância da sua participação. ----------------------------------------------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para felicitar os Senhores
Vereadores da Bancada do Partido Social Democrata, dando-lhes as boasvindas, reforçando que juntos, deverão criar as melhores condições de vida
para os munícipes em geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPACHO: Foi presente o despacho em epígrafe, referente à
nomeação do Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, nos termos do art.º
42, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL: Foi presente uma
proposta do Senhor Presidente, referente ao assunto em epígrafe, com vista à
discussão e votação de eventuais alterações do Regimento da Câmara
Municipal, que aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica
arquivada em pasta anexa à presente ata, desta fazendo parte integrante. -------------- Neste ponto o Senhor Vereador José Carlos Pereira propôs que o n.º
1 do artigo 16.º fosse alterado, mais concretamente no que concerne às
reuniões públicas, sugerindo que todas as reuniões fossem públicas, e não
apenas uma, como consta no referido artigo. Propôs ainda que no artigo 19.º,
onde se lê “Município de Tavira“, deverá ler-se “ Município de Alcoutim“. ----------- O Senhor Presidente referiu que as alterações introduzidas no artigo
16.º foram efetuadas por imposição da nova Lei. Contudo, concorda com a
proposta apresentada pelo Senhor Vereador José Carlos Pereira.----------------
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---------- A proposta de alteração do n.º 1 do artigo 16.º do regimento foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu ainda que, relativamente ao artigo 19.º,
tratou-se de uma gralha na redação do mesmo, que será imediatamente
corrigida. -------------------------------------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o referido regimento, com as alterações solicitadas. ----------------------------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4
do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIXAÇÃO

DO

NÚMERO

DE

VEREADORES

A

TEMPO

INTEIRO: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, referente ao
assunto em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e
fica arquivada em pasta anexa à presente ata, desta fazendo parte integrante,
com vista à tomada de uma decisão pelo executivo nos termos do n.º 2 do
artigo 58.º da Lei n.º169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a referida proposta. ------------------------------------------------------------------ Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4
do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
NO PRESIDENTE: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente,
referente ao assunto em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os
efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente ata, desta fazendo
parte integrante, com vista à tomada de uma decisão pelo executivo nos
termos e ao abrigo do n.º1 do artigo 34.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro na qual se encontram discriminadas todas as competências a
delegar. ----------------------------------------------------------------------------------------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com
duas abstenções do Senhor Vereador José Carlos Pereira e da Senhora
Vereadora Dalila Barros, aprovar a referida proposta. ---------------------------

3

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4
do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente propôs que a próxima reunião do Executivo
Municipal se realize no dia 28 do corrente mês, contudo, a partir de
novembro as reuniões retomarão o período normal como consta no regimento.
---------- A Proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E nada mais havendo a
tratar, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas
onze horas e vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata,
que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, João Dias, Chefe da
Divisão

Administrativa e

Financeira

Cultura

e Desporto, da Câmara

Municipal de Alcoutim, que a redigi, e mandei lavrar. -------------------------O Presidente

O Secretário
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