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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 15/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 10 Setembro de 2008 
 
 

---------- Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e o ito, nesta Vila de 

Alcout im, Edifíc io  dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se,  

em reunião pública ordinár ia, os membros da Câmara Municipa l,  

Excelent íssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galr ito, José Car los da Palma Pereira, Francisco Alho  

Xavier e Hugo Miguel Gago Barradas, respect ivamente Presidente e 

Vereadores do refer ido Órgão do Município, cuja ordem de t rabalhos f ica 

arquivada em pasta anexa.  ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Ver if icando-se a presença da 

totalidade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas quinze horas e t r inta minutos, tendo a Câmara passado a 

ocupar-se do seguinte: ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Presidente da Câmara pôs à discussão a acta n.º 14/2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 23 de Julho de 2008, cujo texto fo i previamente 

distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

uma abstenção do Senhor Vereador José Car los da Palma Pereira, por não ter 
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estado presente na refer ida reunião, aprovar a refer ida acta. --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diár io modelo  

T-dois da Tesourar ia (n.º140) respeitante ao dia 10 de Setembro, que 

apresentava os seguintes resultados: -----------------------------------------------

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.246.823,74 (um milhão 

duzentos e quarenta e seis mil o itocentos e vinte e t rês euros e setenta e 

quatro cênt imos); --------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 867.147,72 (o itocentos e sessenta e sete 

mil cento e quarenta e sete euros e setenta e do is cênt imos); -------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 378.999,21 (t rezentos e setenta e 

oito mil novecentos e noventa e nove euros e vinte e um cênt imos). -----------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  O Senhor Presidente 

prestou informação relat ivamente à t ransferênc ia de competências para as 

Câmaras Munic ipais em matér ia de educação, refer indo que irá ser agendada 

uma reunião, sobre este assunto, para analisar  a proposta de contrato que já 

fo i remet ido ao Munic ípio. ----------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito usou da palavra para mencionar que 

a questão do mau che iro que se faz sent ir nas ruas da Vila de Alcout im, já 

refer ida em reuniões anter iores, ainda cont inua por reso lver e que a Câmara 

deverá usar todos os meios que tem ao seu dispor para reso lver  

defin it ivamente este problema. Prosseguiu, refer indo que, dever iam ser  

co locados, em especial na sede do Concelho e sedes de Freguesia, “p lacards” 

para afixação de public idade e informações diversas. ----------------------------

---------- O Senhor Vereador José Car los Pereira usou da palavra para refer ir  

que, relat ivamente aos maus cheiros estão a ser tomadas todas as medidas 

para que este problema seja reso lv ido defin it ivamente e que a obra ainda se 

encontra dentro da garant ia. -------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Francisco Xavier sugeriu que os “placards” se 

co locassem junto às caixas do correio, tendo o Senhor Presidente 

manifestado a sua concordância com esta sugestão. ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO BÁSICO DE LARANJEIRAS, MONTINHO DAS 

LARANJEIRAS, GUERREIROS DO RIO, ÁLAMO E CORTE DAS 

DONAS – Prorrogação de prazo; Fo i presente um ped ido de prorrogação de 

prazo da empre itada em epígrafe, a qual se dá por transcr ita para todos os 

efeitos legais, acompanhada dos pareceres favoráveis da f iscalização da obra 

e da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, no sent ido de ser  

aprovado o pedido de prorrogação do prazo por mais 84 (o itenta e quatro) 

dias, sendo 50 (cinquenta) dias de prazo legal, e 34 (t r inta e quatro) dias de 

prazo gracioso tendo presente a just if icação técnica da f iscalização. ----------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

dois votos contra, dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier  

conceder a prorrogação do prazo por mais 84 (o itenta e quatro) dias, 50 

(cinquenta) dias de prazo lega l, e 34 (t r inta e quatro) dias de prazo gracioso, 

sendo o prazo de execução da obra prorrogado até 01 de Novembro de 2008. -

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A PEREIRO, VICENTES, SERRO DA VINHA DE BAIXO E  DE 

CIMA E COITO – Prorrogação de prazo; Fo i presente um pedido de 

prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, a qual se dá por t ranscr ita 

para todos os efeitos legais,  acompanhada dos pareceres favoráveis da 

f iscalização da obra e da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, no sent ido de ser aprovado o pedido de prorrogação do prazo 

gracioso por mais 75 (setenta e cinco) dias, tendo presente a just if icação 

técnica da f iscalização. --------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

dois votos contra, dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

conceder a prorrogação do prazo gracioso por mais 75 (setenta e cinco) dias,  

sendo o prazo de execução da obra prorrogado até 14 de Novembro de 2008. -

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO S NA 

VILA DE ALCOUTIM – Substituição de Caução;  Fo i presente um pedido 

de subst itu ição de caução prestada pela f irma José de Sousa Barra & Filhos,  
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referente à empreitada em epígrafe o qual está documentado com o parecer  

favorável da Div isão de Obras Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

autorizar o reembolso à refer ida firma da importância de € 2.911,88 (do is mil 

novecentos e onze euros e oitenta e oito cênt imos), nos termos da informação 

da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO 

RELVADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ALCOUTIM – Substitui ção de 

caução; Fo i presente um pedido de subst itu ição de caução prestada pela 

f irma Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, S.A., referente à 

empreitada em epígrafe, o qual está documentado com o parecer favorável da 

Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. --------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

autorizar o reembolso à refer ida f irma da importância de € 10.685,97 (dez 

mil seiscentos e o itenta a cinco euros e noventa e sete cênt imos), nos termos 

da informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica. ------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- CERTIDÃO DE DESTAQUE / Requerente: Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Vaqueiros;  Foi presente um requer imento em 

nome da Fábr ica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vaqueiros, a so lic itar o 

destaque de uma parcela do prédio urbano sito em Vaqueiros com a área de 

620,00 m2, inscr ito na respect iva matr iz sob o art igo 1846 e descr ito na 

Conservatória do Reg isto Predial de Alcout im sob o n.º 2196, o qual está 

documentado com o parecer favorável da Div isão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica. Do destaque irá resultar a parcela A e a parcela B,  com 

a seguinte descr ição: ----------------------------------------------------------------- 

---------- Parcela A: A desanexar do referido prédio, composta por um prédio  

urbano com uma área total de 431,60 m2,  com 255,00 m2 de área coberta, e 

176,60 m2 de área descoberta em nome do requerente; a confrontar do Norte, 

Nascente e Poente com Via Pública, e do Sul com Fábr ica da Igreja Paroquial 

de Vaqueiros; -------------------------------------------------------------------------

---------- Parcela B: Const itu i a parte restante do prédio, composta por um 

prédio urbano com área total de 188,40 m2, com 157,20 m2 de área coberta, e 



 5

31,20 m2 de área descoberta em nome do requerente; a confrontar do Norte 

com Fábr ica da Igreja Paroquial de Vaqueiros, e do Sul, Nascente e Poente 

com Via Pública. --------------------------------------------------------------------- 

---------- Em face da informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, a Câmara de liberou, por unanimidade, isentar a l icença e 

autorizar o refer ido destaque, nos termos do n.º 4 do art igo 6.º do Decreto-

Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as respect ivas alterações. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente:  Diogo 

Mestre Madeira – Rati ficação; Foi presente o processo em apreço para 

efeitos de rat ificação do despacho profer ido pelo senhor Presidente, datado 

de 5 de Agosto de 2008. ------------------------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

rat if icar o refer ido despacho. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente:  Manuel 

Sebastião – Rati ficação; Foi presente o processo em apreço para efe itos de 

rat if icação do despacho pro fer ido pelo senhor Presidente, datado de 5 de 

Agosto de 2008. ---------------------------------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

rat if icar o refer ido despacho. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- EMISSÃO DE CERTIDÃO / Requerente: Isabel Madeira 

Fernandes Teixeira Alves Louceiro; Foi presente um requer imento de Isabe l 

Madeira Fernandes Teixeira Alves Louceiro, a so lic itar que seja emit ido um 

aditamento ao pedido aprovado por deliberação de Câmara Munic ipal de 28 

de Abr il de 2004, devidamente documentado com o parecer da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica.  ---------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

rect if icar a refer ida deliberação, passando a mesma a ficar com a seguinte 

redacção: “ Que não const itu i operação de loteamento o destaque de uma 

parcela do prédio sito na Rua D. Sancho II n.º 29 e 31, inscr ito na matr iz sob 

os art.º 1994 e 1995 da freguesia de Alcout im, parcela essa const ituída por 

um prédio urbano, construído antes de 1951, sito na Rua D. Sancho II n.º 31,  



 6

com a área coberta de 18,75 m2 e descoberta de 25,00 m2, inscr ito na matr iz 

sob os art .º 1995. Que a parte restante do prédio, a que corresponde o art .º 

matr ic ial nº  1994, se localiza na Rua D. Sancho II, n.º 29”. --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- OBRA PARTICULAR / Processo nº 7/2006; Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por t ranscr ita para todos o 

efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo 

parte integrante. ----------------------------------------------------------------------  

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar a refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ALIENAÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO NA ALDEIA DE MARTIM LONGO; Abertura de 

Propostas; Fo i presente o processo referente ao concurso em epígrafe,  

conforme deliberação tomada pela Câmara na reunião de 09 de Julho de 

2008. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- Deu-se início à abertura, tendo-se ver ificando que apresentaram 

proposta os seguintes concorrentes: ------------------------------------------------

---------- Michael Lopes Pedro, residente em Vaqueiros, com o valor de € 

7.001,00 (sete mil e um euros) ; -----------------------------------------------------

---------- Valter Manuel Mart ins Marques,  residente em Pereiro, com o valor  

de € 9.900,00 (nove mil e novecentos euros); ------------------------------------- 

---------- Após apreciação das propostas apresentadas e a ver if icação de que 

as mesmas se encontram conforme o respect ivo processo de concurso, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, alienar o lote n.º 4 do loteamento 

Municipal de Mart im Longo ao concorrente Valter Manuel Mart ins Marques,  

por ter apresentado a proposta mais elevada, no valor de € 9.900,00 (nove 

mil e novecentos euros). ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – 2009; Fo i 

presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcr ita para 

todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante, referente à f ixação das taxas para os efeitos 

previstos no n.º 1 do art igo 112.º, do CIMI. --------------------------------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maior ia, co m 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galr ito e Francisco Xavier,  

aprovar a refer ida proposta, e submeter à Assemble ia Munic ipal para os 

efeitos previstos no n.º 5 do art igo 112º do CIMI. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 2009;  Fo i presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por t ranscr ita para todos o 

efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa à presente acta, referente à 

part ic ipação var iável no IRS para o ano de 2009, prevista no n.º 2 do art igo 

20.º da Lei das Finanças Locais. --------------------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar a refer ida proposta e submeter à aprovação da Assembleia Munic ipa l 

nos termos da alínea h) do n.º 2 do art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FEIRAS;  Fo i presente 

uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por t ranscr ita para todos o 

efeitos legais e f ica arquivada em pasta anexa à presente acta, no sent ido de 

aprovar o pr imeiro plano anual de fe iras. -----------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar a refer ida proposta. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE E STUDO 

DR. JOÃO DIAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO 

CONCELHO DE ALCOUTIM; Foi presente o regulamento de atr ibuição de 

bo lsas de estudo Dr. João Dias, dest inado a apo iar  os estudantes do ensino  

super ior do Concelho de Alcout im. ------------------------------------------------ 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar o refer ido regulamento e submeter o mesmo à aprovação da 

Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- PROTOCOLO ENTRE A ODIANA – ASSOCIAÇÃO PA RA O 

DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA E OS MUNICIPIOS D E 

ALCOUTIM CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO;  

Fo i presente a proposta de protocolo em epígrafe, no âmbito das acções do 

Projecto Tursos 2 referentes às Estações de Serviços Mult iusos para 

Autocaravanas e à Aquis ição de Minibus / Viatura Tur íst icos, a qual se dá 

por t ranscr ita para todos os efeitos legais  e fica arquivada em pasta anexa à 

presente acta, desta fazendo parte integrante. ------------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar a refer ida proposta de protocolo. -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA DE GENERALIZ AÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO; Foi presente uma adenda ao contrato 

programa referente ao assunto em epígrafe. ---------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar a refer ida adenda. ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Proc. N.º 8/2008 – Requerente: Idalina do Ó Pepa; Fo i 

presente uma informação da Técnica Super ior Assessora de Acção Social,  

cujo texto aqui se dá por t ranscr ito para todos os efeitos legais, referente à 

atr ibuição de subsid io no valor  de € 505.32 (quinhentos e cinco euros e t r inta 

e do is cênt imos) à Senhora D. Idalina do Ó Pepa, residente na localidade de 

Pessegueiro, Freguesia de Mart im Longo, para fazer face às despesas 

inerentes ao pagamento de medicamentos de doença de a lzheimer, nos termos 

do art .º 5.º do capítulo  II ,  do Regulamento para atr ibuição de apo ios 

económicos a famílias carenciadas, do Munic ípio de Alcout im. ---------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

atr ibuir  um subsídio  no valor de € 505.32 (quinhentos e cinco euros e t r inta e 

dois cênt imos). -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILI AS 

CARENCIADAS – Proc. N.º 9/2008 – Requerente: Lídia Serafina Pereira 
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Cardeira;  Fo i presente uma informação da Técnica Super ior Assessora de 

Acção Social,  cu jo texto aqui se dá por t ranscr ito para todos os efeitos 

legais,  referente à atr ibuição de subs idio no valor de € 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos euros) à Senhora D. L ídia Serafina Pereira Cardeira, residente na 

localidade de Corte Serrano, Freguesia de Mart im Longo, para fazer  face às 

despesas inerentes à construção de casa de banho e fossa, nos termos do art .º 

5.º do capítulo II ,  do Regulamento para atr ibuição de apo ios económicos a 

famílias carenciadas, do Munic ípio de Alcout im. -------------------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

atr ibuir um subsídio no valor de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros). -

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO; Foram presentes os 

seguintes pedidos de subsíd io: ------------------------------------------------------ 

---------- CENTRO CULTURAL RECREATIVO DO PESSEGUEIRO;  

Solic itando um subsíd io para fazer face às despesas inerentes às Festas 

Populares, realizadas nos dias 4 e 5 de Julho. ------------------------------------

---------- Posto a assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder um subsídio de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). ------------------

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS;  So lic itando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à Tradic ional Vigíl ia de S.  

Bento em Alcar ia Queimada, realizada no dia 9 de Agosto. ---------------------

----------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). ---

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS;  So lic itando um 

subsídio para fazer  face às despesas inerentes à Festa de Verão de Vaqueiros, 

realizada nos dias 23 e 24 de Agosto. ----------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder m subsídio no valor de € 2.500,00 (dois mil e qu inhentos euros). --- 

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS;  So lic itando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes ao beberete da Inauguração do 

Edifíc io Po liva lente de Vaqueiros realizado no dia 29 de Junho. ---------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder um subsídio no valor de € 685,50 (seiscentos e oitenta e cinco euros 

e cinquenta cênt imos). ---------------------------------------------------------------
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---------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM LAR E CENTRO DE DIA;  So lic itando 

um subsídio para fazer face às despesas inerentes à aquis ição de o ito 

aparelhos de ar condic ionado que se dest inam às sa las do Lar e Centro de 

Dia. ------------------------------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder um subsídio  de € 4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta euros). 

---------- ASMAL – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE; 

Solic itando um subsídio para concluir o Centro de Reabil itação Profissional,  

no âmbito da candidatura ao eixo 1 – Medida 2, do PROALGARVE. ---------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

conceder um subsídio de € 2.284,00 (dois mil duzentos e o itenta e quatro 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------

----------  ASSUNTOS DIVERSOS: ------------------------------------------------ 

---------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS; Isenção de Taxa/Ratificação: Fo i presente um pedido de 

isenção de pagamento de taxa referente à licença de ruído para espectáculos 

do jantar convívio, realizado no dia 23 de Agosto do corrente ano. ------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 

---------- ODIANA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMEN TO DO 

BAIXO GUADIANA – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

GAPTEC;  Fo i presente o pedido de t ransferênc ia, correspondente à quota-

parte do Município de Alcout im no âmbito do protocolo de cooperação 

celebrado entre a ODIANA e o Gabinete da Universidade Técnica de Lisboa 

(GAPTEC). ---------------------------------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

autorizar a t ransferência para a Odiana no valor de € 3.226,67 (t rês mil 

duzentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cênt imos), correspondente à 

quota-parte do Município  de Alcout im. --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CM 1057 EM BALURCOS 

ENTRE A EN 122 E A EN 124; Trabalhos a mais; Fo i presente uma 

informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica a qual se 
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dá por t ranscr ita para todos os efeitos legais,  no sent ido de que sejam 

aprovados os t raba lhos a mais a preços contratuais no valor de € 16.450,00 

(dezasseis mil quatrocentos e cinquenta euros), correspondente a 7,36% da 

empreitada in ic ial,  bem como aprovar a minuta do contrato. -------------------- 

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar os refer idos t rabalhos, bem como aprovar  a minuta do contrato, nos 

termos da refer ida informação. ----------------------------------------------------- 

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  Não se realizaram intervenções. -- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM MINUTA : A Câmara 

deliberou por unanimidade, aprovar em minuta nos termos do n.º 3 do art .º 

92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 –A,  de 11 

de Janeiro, para efeitos do n.º 4 do refer ido art igo,  as segu intes deliberações 

tomadas na presente reunião: “EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DE LARANJEIRAS, MONTINHO D AS 

LARANJEIRAS, GUERREIROS DO RIO, ÁLAMO E CORTE DAS 

DONAS – Prorrogação de prazo”; “EMPREITADA DE CONDU TAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PEREIRO, VICENTES, SERRO DA  

VINHA DE BAIXO E DE CIMA E COITO – Prorrogação de p razo”;  

“CERTIDÃO DE DESTAQUE / Requerente: Fábrica da Igreja Paroquia l 

da Freguesia de Vaqueiros”; “CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / 

Requerente: Diogo Mestre Madeira – Ratificação”; “CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE / Requerente: Manuel Sebastião – Rati ficação”;  

“EMISSÃO DE CERTIDÃO / Requerente: Isabel Madeira Fernandes 

Teixeira Alves Louceiro”; “OBRA PARTICULAR / Proces so nº 7/2006”;  

“ALIENAÇÃO DE UM LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

NA ALDEIA DE MARTIM LONGO; Abertura de Propostas”; “IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – 2009”; “PARTICIPAÇÃ O 

VARIÁVEL NO IRS – 2009”; “APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE 

FEIRAS”; “REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO DR. JOÃO DIAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO 

SUPERIOR DO CONCELHO DE ALCOUTIM”; “PROTOCOLO ENTRE  

O MUNICIPIO DE ALCOUTIM E A ODIANA – ASSOCIAÇÃO PAR A O 

DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA”; “ADENDA AO 
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CONTRATO-PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO”;  “ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARENCIADAS – Proc. N.º 8/200 8 – 

Requerente: Idalina do Ó Pepa”;  “ATRIBUIÇÃO DE APOI OS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARENCIADAS – Proc. N.º 9/200 8 – 

Requerente: Lídia Serafina Pereira Cardeira”; “PEDI DOS DE APOIO 

FINANCEIRO - CENTRO CULTURAL RECREATIVO DO 

PESSEGUEIRO - JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS -  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE  

ALCOUTIM LAR E CENTRO DE DIA - ASMAL – ASSOCIAÇÃO D E 

SAÚDE MENTAL DO ALGARVE”; “ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO 

NORDESTE ALGARVIO – INTER-VIVOS; Isenção de 

Taxa/Rati ficação”; “PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E A ODIANA – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA”; “EMPREITADA DE 

EXECUÇÃO DO CM 1057 EM BALURCOS ENTRE A EN 122 E A EN 

124; Trabalhos a mais”. ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a t ratar, 

pelo Excelent íssimo Senhor Presidente fo i encerrada a reunião, pelas 

dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a 

presente acta, que vais ser assinada pe lo Senhor Presidente e por mim, Chefe 

de Div isão administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcout im,  

que a redigi,  e mandei lavrar. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente          A Secretár ia 

 


