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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 11/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 26 de Maio de 2010 
 

---------- Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e Dez, nesta Vila 

de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se, 

em reunião pública ordinária, os membros da Câmara Municipal,  

Excelentíssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral, José 

D’Assunção Pereira Galrito, Osvaldo dos Santos Gonçalves e Hugo Miguel 

Gago Barradas, respectivamente Presidente e Vereadores do referido Órgão 

do Município, cuja ordem de trabalhos fica arquivada em pasta anexa. --------

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO : - Veri ficando-se a presença da 

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

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

fal ta do Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

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

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

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

Presidente pôs à discussão a acta n.º 10/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 12 de Maio de 2010, cujo texto foi previamente distribuído 

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

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

aprovar a referida acta. -------------------------------------------------------------- 
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---------- FINANÇAS MUNICIPAIS:  - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º99) respeitante ao dia 25 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.164.500,27 (dois milhões 

cento e sessenta e quatro mil e quinhentos euros e vinte e sete cêntimos). ----

---------- Operações Orçamentais - € 1.769.631,34 (um milhão setecentos e 

sessenta e nove mil  seiscentos e trinta e um euros e trinta e quatro cêntimos); 

---------- Operações Não Orçamentais - € 387.472,41 (trezentos e oitenta e 

sete mil quatrocentos e setenta e dois euros e quarenta e um cêntimos). -------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  O Senhor Vereador José 

Galrito interveio para fazer referência à dificuldade de estacionamento 

existente na Vi la de Alcoutim, bem como ao facto da proibição de estacionar 

e parar junto de alguns locais de comércio, nomeadamente esplanadas, onde é 

necessário efectuar cargas e descargas. --------------------------------------------

------- O Senhor Presidente interveio para explicar que, de facto, este é um 

problema existente, contudo, está a ser elaborado um projecto para um 

parque de estacionamento junto ao Castelo, e para um futuro próximo, irá ser 

executado um outro parque junto à ponte da Ribeira dos Cadavais. Continuou 

a sua intervenção referindo que uma das mais valias da Vila de Alcoutim, é a 

vista privi legiada para o Rio Guadiana, que podemos desfrutar de qualquer 

esplanada existente na Vila, refere ainda, que os proprietários dos 

estabelecimentos comerciais deveriam zelar para que a vista das referidas 

esplanadas permanecesse intacta, não fazendo sentido a existência de 

veículos estacionados junto das mesmas. ------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito mencionou ainda, que os veículos 

são estacionados nas mediações das esplanadas por razões estratégicas. ------ 

---------- O Senhor Presidente refere ainda que, relativamente à proibição de 

parar e estacionar junto a alguns locais de comércio, haverá a possibil idade 

de colocação de placa que indique a permissão de cargas e descargas, caso 

seja necessário. -----------------------------------------------------------------------

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

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

SANEAMENTO BÁSICO DE FARELOS E CLARINES – Intenção de 
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adjudicação; Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística, referente ao assunto em epígrafe. --------- 

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

manifestar a intenção de adjudicar a empreitada supra mencionada à Firma 

Asibel – Construções S.A., pelo preço de € 814.808,11 (oitocentos e catorze 

mil oitocentos e oito euros e onze cêntimos) pelo prazo de 08 (oito) meses, 

nas condições da proposta apresentada. -------------------------------------------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente: José Lopes 

Nobre Rodrigues e Francisco Nobre Rodrigues;  Foi presente um 

requerimento de José Lopes Nobre Rodrigues e Francisco Nobre Rodrigues, 

solicitando parecer para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, 

de 23 de Agosto, com as respectivas alterações, relativamente à constituição 

em regime de compropriedade do prédio rústico sito em Corgo das Moças, 

Freguesia de Mart im Longo, inscrito na matriz sob o art igo n.º 45 da secção 

039, com a área de 3,200000 ha, em nome de Cabeça de Casal da Herança de 

António Lopes Rodrigues, e que se destina, segundo informações do 

requerente, para fins agrícolas. ----------------------------------------------------- 

---------- O referido prédio rústico será composto por 2 (dois) compartes, 

cabendo ½ a José Lopes Nobre Rodrigues e ½ a Francisco Nobre Rodrigues. - 

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

emitir parecer favorável, face à declaração do requerente e à informação da 

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística. --------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE / Requerente: Maria 

Joaquina Costa Afonso; Foi presente um requerimento de Maria Joaquina 

Costa Afonso, solici tando parecer para efeitos do disposto do artigo 54º da 

Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, com as respectivas alterações, 

relativamente à constituição em regime de compropriedade do prédio rústico 

sito em Barranco do Tremelgo, Freguesia de Martim Longo, inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 11 da secção 084, com a área de 3,424000 ha, em 
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nome de Cabeça de Casal da Herança de Isabel Joaquina, e que se destina, 

segundo informações do requerente, para fins agrícolas. ------------------------ 

---------- O referido prédio rústico será composto por 3 (três) compartes, 

cabendo 1/3 a Cecíl ia Pereira Costa Mart ins, 1/3 a José Colaço Costa e 1/3 a 

herdeiros de Idalia Pereira Costa Agostinho. ------------------------------------- 

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

emitir parecer favorável, face à declaração do requerente e à informação da 

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística. --------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- ABERTURA DE CONCURSO PARA VENDA DE LOTES NA 

ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTIM:  Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e 

fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, 

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

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

aprovar a referida proposta. --------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

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

seguintes pedidos de apoio financeiro: --------------------------------------------

---------- ALTERAÇÃO DE SUBSÍDIO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A 

FAMILIAS CARENCIADAS:  Foi presente uma proposta do Senhor 

Presidente, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica 

arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, 

com vista alteração de subsídio aprovado em reunião de Câmara de 13 de 

Janeiro de 2010 no valor de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), para 

o valor de € 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta euros), à Srª. D. Maria 

José Guerreiro Francisco, para recuperação de habitação. -----------------------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar a referida proposta. --------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ----------------------------------

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

---------- CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE 

SANTA MARTA:  Solicitando um subsídio para fazer face às despesas 

inerentes à realização da festa convívio em honra da Padroeira de Santa 

Marta, a realizar no dia 07 de Agosto do corrente ano. --------------------------

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

conceder um subsídio no montante de € 500,00 (quinhentos euros). ----------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ----------------------------------

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

---------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM; Solicitando 

um subsídio no valor de € 4.218,80 (quatro mil duzentos e dezoito euros e 

oitenta cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à campanha de 

vacinação anti-gripe. ----------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 4.218,80 (quatro mil duzentos e dezoito euros e 

oitenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ----------------------------------

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

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA BARRADA - 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA – Licença especial de ruído para 

espectáculos; Ratif icação: Foi presente um pedido de isenção de pagamento 

de taxa referente à l icença de ruído para espectáculos, para a noite de fados 

que se realizou a 22 de Maio do corrente ano. ------------------------------------

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 
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---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- GRITO D’ALEGRIA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES - PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

TAXA – Licença especial de ruído para espectáculos; Foi presente um 

pedido de isenção de pagamento de taxa referente à l icença de ruído para 

espectáculos, para as Festas de Sto. António a realizar no próximo dia 12 de 

Junho do corrente ano. --------------------------------------------------------------

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

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

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: 

Aditamento protocolar: Foi presente o aditamento ao protocolo em epígrafe, 

celebrado a 14 de Maio de 2010. ---------------------------------------------------

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

aprovar o aditamento protocolar supra mencionado. -----------------------------

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNCÍPIO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO A MOIRA:  Foi presente uma proposta de 

protocolo em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais 

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

integrante, com vista à comparticipação f inanceira de € 30.000,00 (trinta mil  

euros) para a Associação “A Moira”, para fazer face às despesas inerentes à 

organização da XXV Feira de Artesanato e Etnografia de Alcoutim, a real izar 

nos dias 12 e 13 de Junho do corrente ano. ---------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada 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 referido art igo. ---------------------------------- 

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

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a tratar, 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze 

horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que 

vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnico Superior, da 

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

       O Presidente         O Secretário 


