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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 03/2008 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 13 de Fevereiro de 2008 
 
 

---------- Aos t reze dias do mês de Fevereiro 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 02/2008, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 23 de Janeiro 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, aprovar  

a refer ida acta, com a abstenção do Senhor Vereador Hugo Barradas. --------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------

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

T-dois da Tesourar ia (n.º29) respeitante ao dia 12 de Fevereiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 1.738.117,71 (um milhão 

setecentos e t r inta e o ito mil cento e dezassete euros e setenta e um 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.442.375,20 (um milhão quatrocentos e 

quarenta e do is mil t rezentos e setenta e cinco euros e v inte cênt imos) ; -------

---------- Operações Não Orçamentais - € 295.214,00 (duzentos e noventa e 

cinco mil e duzentos e catorze euros).---------------------------------------------- 

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA : Não se realizaram 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------

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

---------- I REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕ ES DO 

PLANO; Foram presentes os documentos em epígrafe, com vista à inclusão 

de novas inscr ições de dotações que não foram considerados no orçamento 

ordinár io para 2008. -----------------------------------------------------------------

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

aprovar os documentos em apreço, bem como submeter os mesmos à 

apreciação da Assemble ia Municipal,  nos termos e para os efeitos do disposto 

do art igo 53.º nº 2 da alínea b), da lei nº  169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe fo i dada pela le i nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------

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

---------- ARRANJO PAISAGÍSTICO DA ENTRADA SUL DA V ILA DE 

ALCOUTIM – Aprovação do projecto de execução: Fo i presente uma 

informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica,  

acompanhada do projecto de execução, processo de concurso e plano de 

segurança e saúde, respeitante ao assunto em epígrafe para aprovação do 

projecto supra-mencionado.----------------------------------------------------------

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

aprovar os documentos em apreço, bem como, a abertura do concurso público 

para a execução da empreitada de arranjo  paisagíst ico da entrada sul da Vila 
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de Alcout im, nos termos da informação da Div isão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica. ------------------------------------------------------------------

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

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

CARÊNCIADAS – Procº. 1/2008 – Requerente: Arminda Antónia 

Martins;  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 um subsídio  no valor de € 584,04 

(Quinhentos e o itenta e quatro euros e quatro cênt imos), à Senhora D.  

Arminda Antónia Mart ins, residente na localidade de Serro da Vinha,  

Freguesia do Pereiro, para pagamento de medicamentos de doença de 

Alzheimer,  nos termos do art .º 5.º do capítulo  II ,  do Regu lamento para 

atr ibuição de apo ios económicos a famílias carenciadas, do Município de 

Alcout im.------------------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir  um subsídio  no valor de € 584,04 (quinhentos e o itenta e quatro 

euros e quatro cênt imos). -----------------------------------------------------------

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

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

CARÊNCIADAS – Proc.º 2/ -  Requente: José Maria Justo;  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 um subsídio no valor de € 6.352,50 (seis mil t rezentos e cinquenta e do is 

euros e cinquenta cênt imos), ao Senhor José Mar ia Justo, residente na 

localidade de Soudes, Freguesia do Pereiro, para arranjo  da sua habitação, 

construção de casa de banho e fossa cépt ica, nos termos do art igo 5º 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 € 6.352,50 (seis mil t rezentos e cinquenta e 

dois euros e cinquenta cênt imos). --------------------------------------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: Foi presente o seguinte 

pedido de subsídio: ---------------------------------------------------------------- -
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--------- CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE: Solic itando subsídio, no 

montante de € 3.500,00 (t rês mil e quinhentos euros), para realização do Rali 

de Mart in longo, a efectuar nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2008. -------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Xavier, conceder um subsíd io  

no valor de € 2.250,00 (do is mil duzentos e cinquenta euros).  ------------------

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

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

---------- EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELO  MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM/Requerente: Ana da Luz Mendes e Sérgio da Conceição Costa Guerreiro: 

Ratificação de Despacho: Fo i presente o despacho do Senhor Presidente datado 

de 07 de Fevereiro de 2008, exarado na comunicação apresentada por Ana da 

Luz Mendes e Sérgio da Conceição Costa Guerreiro referente ao exercício  do 

direito de preferência confer ido ao Município, na alienação de prédio urbano,  

lote 3, sito em Mart inlongo, freguesia de Mart inlongo, concelho de Alcout im 

inscr ito na Matr iz sob o art igo 2380 e descr ito na Conservatória do Registo 

Predial de Alcout im sob o nº 01440. -----------------------------------------------

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

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

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

---------- 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:  “I REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO”;  “ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARÊNCIADAS – PROCº. 1/2008 –  

Requerente: Arminda Antónia Martins”; “ATRIBUIÇÃO D E APOIOS 

ECONÓMICOS A FAMILIAS CARÊNCIADAS – Procº. 2/2008 –  

Requerente: José Maria Justo”; PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO – 

CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE”. ----------------------------------------

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

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

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

acta, que vais ser ass inada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da 

Div isão Administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcout im, que a 

redigi,  e mandei lavrar. --------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente          A Secretár ia 

 


