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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 12/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de Junho de 2010 
 
 

---------- Aos nove dias do mês de Junho 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, José Carlos da Palma Pereira, 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 

total idade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, 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 11/2010, da reunião pública 

ordinária realizada no dia 26 de Maio de 2010, cujo texto foi previamente 

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

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com uma 

abstenção do Senhor Vereador José Carlos Pereira, por não ter estado 

presente na referida reunião, aprovar a referida acta. ----------------------------

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diário modelo 
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T-dois da Tesouraria (n.º108) respeitante ao dia 08 de Junho, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.036.015,38 (dois milhões 

e trinta e seis mil e quinze euros e trinta e oito cêntimos). ----------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.667.893,72 (um milhão seiscentos e 

sessenta e sete mil  oitocentos e noventa e três euros e setenta e dois 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 359.999,99 (Trezentos e cinquenta e 

nove mil  novecentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos). -----

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

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

usou da palavra para informar que o Sr. Secretário de Estado da Educação 

anunciou a fusão dos Agrupamentos de Escolas, nomeadamente a EBI de 

Alcoutim e a EBI de Martim Longo, contrariamente ao acordado no mês de 

Abril, contudo o Senhor Presidente refere que irá reunir novamente com o Sr. 

Director Regional de Educação, e que irá solicitar um compromisso por 

escri to por parte do Ministério da Educação, além de que foi assinado um 

contrato baseado em pressupostos, que não estão a ser respeitados. Para 

finalizar, o Senhor Presidente reafirma, que irá fazer todos os possíveis para 

que este problema seja resolvido da melhor forma, e que as duas escolas se 

mantenham em funcionamento. -----------------------------------------------------

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

---------- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE TURÍST ICO DO 

PROJECTO TRANSFRONTEIRIÇO NA ÁREA DO TURÍSMO ACTIVO :  

Foi presente o pedido do Senhor David R. Jarman, para emissão de 

declaração de interesse turístico do projecto supra mencionado. ---------------

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

reconhecer o interesse turístico do projecto, bem como submeter o mesmo à 

apreciação da Assembleia Municipal nos termos e para efeitos do disposto da 

alínea b) do nº. 3 do artigo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------

---------- 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. ---------------------------------- 

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

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

---------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio no montante de 

€ 1.000,00 (mil euros), para fazer face às despesas inerentes à contratação de 

um guarda-nocturno, para o pavilhão instalado no Parque de Campismo de 

Monte Gordo, durante a época balnear. --------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros). ----------------------- 

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

---------- FÁBRICA DA IGREJA DE MARTIM LONGO – COMISSÃO DA 

CAPELA DE SANTA JUSTA;  Solicitando um subsídio para fazer face às 

despesas inerentes à realização das Festas de Santa Justa a realizar nos dias 

20, 21 e 22 de Agosto. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

---------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO -  

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 dos Montes do 

Rio, a realizar nos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano. ----------------------

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

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

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE – Reclamante: Ma ria Custódia 

de Jesus Furtado: 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, respeitante ao escoamento indevido de águas residuais domésticas 

para a propriedade da reclamante. --------------------------------------------------

---------- Neste ponto, o Senhor Vereador José Carlos Pereira prestou alguns 

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

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

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

---------- 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 trinta 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 

 

 
 


