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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 16/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 08 de Setembro de 2010 
 

---------- Aos oito dias do mês de Setembro 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 pôs à discussão a acta n.º 15/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 28 de Julho de 2010, cujo texto foi previamente distr ibuído 

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

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

aprovar a referida acta. --------------------------------------------------------------

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS:  - Foi presente o resumo diário modelo 

T-dois da Tesouraria (n.º172) respeitante ao dia 07 de Setembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.170.850,63 (dois milhões 

cento e setenta mil e oitocentos e cinquenta euros e sessenta e três cêntimos). 
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---------- Operações Orçamentais - € 1.809.108,94 (um milhão oitocentos e 

nove mil  cento e oito euros e noventa e quatro cêntimos); ----------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 356.205,67 (trezentos e cinquenta e 

seis mil duzentos e cinco euros e sessenta e sete cêntimos). --------------------

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

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

Galrito apresentou uma Declaração que se passa a transcrever, “ 

DECLARAÇÃO PARA A ACTA: Na sequência da declaração para a acta, 

ditada pelo Sr. Presidente da Câmara na reunião do passado dia 22 de Julho 

de 2010, quero dizer o seguinte: A minha dignidade foi colocada em causa, e, 

desde já repudio e não aceito, que a pretexto da minha intervenção que 

pretendia única e exclusivamente um esclarecimento, quaisquer falta de 

respeito, muito menos por quem a proferiu através de uma declaração escri ta 

para a acta na últ ima sessão camarária. Uma acusação do teor daquela em que 

sou considerado uma pessoa sem escrúpulos, sem princípios e sem 

responsabil idades, e mais grave ainda, sou acusado de fazer terrorismo 

polít ico! Quando esperava uma resposta sim ou não, sou maltratado com 

aquelas “descabeladas acusações”. Ou não se sabe o que quer dizer 

“terrorismo polí t ico”, ou então tenho que interpretar isso como mais uma 

daquelas provocações que já vai sendo hábito o Sr. Presidente fazer, quando 

se sente incomodado com algumas questões. “Terrorismo Polí t ico” é estarem 

há anos em vésperas de eleições a falar no Lar para idosos em Martim longo, 

e, quando surge uma oportunidade não a aproveitam; “Terrorismo Polít ico” é 

estarem há anos em vésperas de eleições a falar em empreendimentos 

turísticos em Alcoutim e nada ainda palpável ter acontecido! “Terrorismo 

Polít ico” é estarem constantemente a falar nas potencialidades do Rio 

Guadiana para fins turísticos, e, nada ainda se ter feito para que todos 

possamos usufruir dessa mais val ia para o Concelho! “Terrorismo Polít ico” é 

o uso que o Sr. Presidente faz, do nosso concelho na Comunicação Social 

quando usa os poderes que tem para se auto promover e denegrir a imagem de 

qualquer pessoa que se atreva a denunciar esses propósitos ou discorde dos 

seus actos. “Terrorismo Polít ico” é uti l izar a Comunicação Social paga com 

dinheiro da Autarquia, para atingir e denegrir a imagem de pessoas que 

quando vão às festas levam os seus carros e gastam o seu dinheiro. Ao 

contrário de outros que levam os carros da Câmara Municipal gastando o 
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dinheiro do Erário Público. “Terrorismo Polít ico” é em quase vinte anos não 

terem feito nada para inverter a deserti f icação e mais que isso, não terem 

providenciado para que os fi lhos desta terra pudessem aqui fixar. 

“Terrorismo Polít ico” é veri ficarmos a descriminação polít ica que acontece 

no nosso concelho. “Terrorismo Polít ico” é prometer e não cumprir. E muito 

mais fica por dizer… o que é “Terrorismo Polít ico”. Alcoutim 8 de Setembro 

de 2010”. ------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio referindo que o Senhor Vereador José 

Galrito não sabe o que significa terrorismo polít ico, explicando que 

terrorismo polít ico é quando alguém “põe a bomba”, e depois não se 

identif ica, não sendo o caso, pois o que consta na declaração do Senhor 

Vereador José Galrito, está perfeitamente identificando. ------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para comentar a 

declaração que o Senhor Vereador José Galrito apresentou, referindo que 

mais uma vez este está errado, quando refere que apenas colocou uma 

questão, o que não foi o caso, porque para além de colocar a questão, fez 

acusações graves, que constam em acta, não merecendo este assunto 

quaisquer comentários, pois está a tentar desculpar o que não é desculpável.  

Relativamente ao facto do Senhor Vereador José Galrito mencionar a questão 

do Lar de Martim Longo como sendo um acto de terrorismo polí t ico, o 

Senhor Vereador José Carlos Pereira refere que não sendo da 

responsabil idade da Câmara a apresentação da candidatura aos fundos 

comunitários, esta fez tudo o que estava ao seu alcance para que a mesma 

fosse aprovada, referiu ainda que a Câmara continua empenhada na 

construção do Lar, venha este a ter a candidatura aprovada ou não, tanto que 

foi a Câmara que financiou a aquisição do terreno e do projecto do mesmo. 

No que diz respeito ao combate à desertif icação, os comentários do Senhor 

Vereador José Galrito não fazem sentido, visto que referiu que nada foi feito 

no combate à desert if icação; O Senhor Vereador José Carlos Pereira 

questionou se a construção de infra-estruturas de qualidade, de saneamento 

básico e abastecimento de água, de vias de comunicação, de espaços 

culturais, desportivos e sociais, apoio na construção de centros de saúde, 

Postos da GNR, não é combater a desertif icação. O que não é combater a 

deserti f icação é fechar as extensões de saúde de Giões e Pereiro, o SAP de 

Alcoutim, e quererem fechar Postos da GNR e escolas. Sem apoio à saúde, 
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sem apoio na educação e sem segurança, a população tende a afastar-se e a 

procurar outro sít io para viver. Seria muito importante que quando surgissem 

problemas deste género, todos estivessem do mesmo lado, em prol do 

progresso e do bem-estar dos munícipes, não sendo o que acontece na 

realidade, tendo o Líder do Partido Socialista revelado que o melhor que 

aconteceu em 2008 foi o encerramento das extensões de saúde dos Giões, 

Pereiro e do SAP de Alcoutim. Ainda no seguimento da deserti f icação, 

recentemente foi realizado um estudo pelo INE (Instituto Nacional de 

Estatística), relativamente ao poder de compra dos 308 Municípios do País, o 

Concelho de Alcoutim em 1994, ano em que o Senhor Presidente Francisco 

Amaral chegou à Câmara, estava classificado em terceiro lugar com o menor 

poder de compra do País, já no ano de 2007 passou para quadragésimo quarto 

lugar, o que significa uma subida de quarenta e uma posições em treze anos, 

o que comprova que, mais uma vez, as polit icas aplicadas têm sido as 

correctas para o desenvolvimento do Município, e que as condições de vida 

da nossa população, melhoraram significativamente. ----------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira refere que no que diz 

respeito à ut i l ização das viaturas do Município para as deslocações às festas 

de verão, por parte do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores, 

considerado também terrorismo polít ico na declaração do Senhor Vereador 

José Galri to, só acontece porque a lei o permite. ---------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio novamente referindo que quando se 

desloca para as festas de verão nas viaturas do Município, o faz na qual idade 

de Presidente da Câmara, e em representação do município. No que diz 

respeito aos artigos de opinião escritos para a imprensa, que o Senhor 

Vereador José Galrito classifica também como terrorismo polít ico, o Senhor 

Presidente refere que até recebeu alguns elogios relativamente aos referidos 

art igos, e que continuará a escreve-los sempre que achar apropriado. ---------   

--------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para questionar se a 

Câmara procedeu à colocação de painéis informativos, querendo saber 

quantos foram colocados e onde estão. --------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos explica que se trata da substituição 

dos placards de informação que estão colocados em todas as povoações do 

Concelho, que se encontravam danificados. ---------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira continuou a sua intervenção 
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fazendo referência ao mau comportamento por parte duma Associação 

financiada e apoiada pela Câmara, mais concretamente a Associação ATC 

Aventura que no passado dia 1 de Agosto levou a cabo a descida do 

Guadiana, e segundo uma informação do Coordenador da Divisão de Cultura, 

a postura e o comportamento dos participantes foi  imprópria e inadequada, 

durante o almoço de desfecho que teve lugar no Castelo de Alcoutim. O 

Senhor Vereador José Carlos Pereira é da opinião que o Município deveria 

deixar de apoiar esta Associação, uma vez que já são reincidentes neste tipo 

de atitudes, e comportamentos deste género não dignificam em nada 

Alcoutim. Terminou a sua intervenção realçando a forma como decorreram as 

Festas de Verão, não tendo ocorrido nenhum problema de maior, agradecendo 

em nome da Câmara, a todos os Clubes, Associações e Juntas de Freguesia 

que as organizaram. ------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para destacar os espectáculos das 

quartas-feiras à noite, na Vila de Alcoutim, evento levado a cabo pelo 

Município, dinamizando a vertente cultural na Vila de Alcoutim com bastante 

sucesso. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DAS 

FINANÇAS – MINUTA DE CONTRATO – Ratificação:  Foi presente uma proposta 

do Senhor Presidente, a qual se dá por transcri ta 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, 

rat if icar o despacho de aprovação da minuta de contrato da empreitada supra 

mencionada. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- HABITAÇÃO FAMILIAR – Reapreciação – Requ erente: José Miguel 

Amaral Ludovico:  Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

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

---------- O Senhor Presidente não participou na votação deste ponto, por se 

considerar impedido nos termos do n.º 6 do artigo 90 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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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara, deliberou por unanimidade, 

aprovar a pretensão do requerente, nos termos do parecer da Divisão de 

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

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Jorge leitão: Foi 

presente um requerimento de Jorge Leitão, 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 dos seguintes prédios rústicos: ---------------------------------- 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3376/19991022 na matriz n.º 27 e 

secção 025, com 2380 m2 no sít io do Barranco dos Premedeiros freguesia de 

Alcoutim em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. -

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3377/19991022 na matriz n.º 90 e 

secção 025, com 30.560 m2 no sít io da Enxaguilheira freguesia de Alcoutim 

em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. ------------ 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3378/19991022 na matriz n.º 76 e 

secção 037, com 16.040 m2 no sít io das Murtosas freguesia de Alcoutim em 

nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. ----------------- 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3379/19991022 na matriz n.º 63 e 

secção 011, com 1.600 m2 no sít io dos Premedeiros de Cima freguesia de 

Alcoutim em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. - 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3380/19991022 na matriz n.º 23 e 

secção 025, com 25.820 m2 no sít io do Cerro do Coelho freguesia de 

Alcoutim em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. -

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3381/19991022 na matriz n.º 62 e 

secção 027, com 800 m2 no sít io do Monte do Poço freguesia de Alcoutim em 

nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. ----------------- 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3382/19991022 na matriz n.º 10 e 

secção 025, com 560 m2 no sít io da Silveira freguesia de Alcoutim em nome 

de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. ------------------------ 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3383/19991022 na matriz n.º 99 e 

secção 027, com 1.160 m2 no sít io da Horta da Fisga freguesia de Alcoutim 

em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. ------------ 

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3384/19991022 na matriz n.º 21 e 

secção 022, com 20.520 m2 no sít io do Ribeiro do Salto freguesia de 
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Alcoutim em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. -

---------- Prédio rústico inscrito sob o 3385/19991022 na matriz n.º 47 e 

secção 023, com 13.040 m2 no sít io da Eira da Lagoinha freguesia de 

Alcoutim em nome de Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa. - 

---------- Prédio inscri to sob o 3386/19991022 na matriz rústica n.º 185, 

matriz urbana n.º 1738 e secção 027, com 680 m2 de área total (36m2 SC e 

644m2 SD), no sít io do Curral da Alveola freguesia de Alcoutim em nome de 

Arminda Rodrigues Pereira e Mário Borges de Sousa e que se destinam, 

segundo informação do requerente para fins agrícolas. -------------------------- 

---------- Os referidos prédios rúst icos serão compostos por 3 (três) 

compartes, cabendo 4/6 a Arminda Rodrigues Pereira, 1/6 a Maria do Rosário 

Rodrigues de Sousa e 1/6 a Mário José Rodrigues de Sousa. -------------------- 

---------- 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: Marta Santos Palma: 

Foi presente um requerimento de Marta Santos Palma, sol icitando parecer 

para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

com as respectivas alterações, relativamente à consti tuição em regime de 

compropriedade do prédio rústico sito em Casa Nova, Freguesia de Martim 

Longo, inscrito na matriz sob o art igo n.º 76 da secção 041, com a área de 

0,536000 ha, em nome de António Manuel Martins, 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 Maria António Prazeres Teixeira 1/3 a Agostinho Manuel 

Martins e 1/3 a Antónia Prazeres Martins Bárbara. ------------------------------- 

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

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: João Pereira Pedro: 

Foi presente um requerimento de João Pereira Pedro, 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 Pias, Freguesia de Giões, inscri to 

na matriz sob o artigo n.º 21 da secção 030, com a área de 5,2040 ha, em 

nome de Manuel Pedro, e que se destina, segundo informações do requerente, 

para f ins agrícolas. ------------------------------------------------------------------- 

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

cabendo ½ a João Pereira Pedro e ½ a Maria Manuela Pedro Godinho. -------- 

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

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE; Requerente: Jakeline Rodrigues Arruda do 

Carmo: Foi presente o auto de vistoria em epígrafe. ------------------------------

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

noti f icar o proprietário para proceder em conformidade com o parecer da 

comissão de vistoria. ----------------------------------------------------------------

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

---------- DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO N .º 0.06/CE – 

AMAL/2010 – CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE COMB USTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS – Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos 

de rati f icação do despacho proferido pelo senhor Presidente, datado de 4 de 

Agosto de 2010. ---------------------------------------------------------------------- 

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

rat if icar o referido despacho. ------------------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------- 

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

----------  IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – 2011 :  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 à f ixação das taxas para os efeitos 

previstos no n.º 1 do artigo 112.º, do CIMI. --------------------------------------

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves 

aprovar a referida proposta, e submeter à Assembleia Municipal para os 

efeitos previstos no n.º 5 do artigo 112º do CIMI. ------------------------------- 

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

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

---------- PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 2011:  Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos o 

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

participação variável no IRS para o ano de 2011, prevista no n.º 2 do artigo 

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

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

aprovar a referida proposta e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 

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

Setembro, al terada e republ icada 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. ---------------------------------- 

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

---------- I REVISÃO AO ORÇAMENTO E G.O.P.:  Foram presentes os 

documentos em epígrafe. ------------------------------------------------------------ 

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

abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves 

aprovar os documentos em apreço, bem como submeter os mesmos à 
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apreciação da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto 

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

redacção que lhe foi dada pela lei nº5-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. ---------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍP IO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 

CULTURA, DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS:  Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos o 

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

parte integrante, que tem por objectivo o apoio à construção do Lar de 

Idosos, Centro de Dia e Apoio Domicil iário em Balurcos, nomeadamente a 

atr ibuição de uma comparticipação extraordinária de € 3.630,00 (três mil  

seiscentos e trinta euros) para o pagamento da plataforma electrónica 

necessária à abertura do concurso para a empreitada. ---------------------------- 

---------- 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: -------------------------------------------- 

---------- JUNTA DE FREGUESIA DO PEREIRO:  Solicitando um subsídio 

de € 23.510,00 (vinte e três mil e quinhentos e dez euros) para fazer face às 

despesas referentes à aquisição de uma viatura l igeira. --------------------------        

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

conceder 50% do valor solicitado, no montante de € 11.755,00 (onze mil e 

setecentos e cinquenta e cinco 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. ---------------------------------- 

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

um subsídio no valor de € 192,00 (cento e noventa e dois euros) para fazer 

face às despesas inerentes à recepção de emissões televisivas. -----------------

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

conceder um subsídio de €192,00 (cento e noventa e dois 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 

alteração da bolsa, com base no acordo de colaboração que visa a integração 

profissional de munícipes do concelho portadores de deficiência em idade 

activa. ---------------------------------------------------------------------------------

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

alterar o valor da referida bolsa, para € 475,00 (quatrocentos e setenta e 

cinco 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. ---------------------------------- 

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

--------- APATRIS – ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE TRISSOMIA 

21 DO ALGARVE: Solicitando um subsidio para fazer face às despesas 

inerentes à real ização das 4ª Jornadas sob o tema “Intervir para incluir”, no 

dia 29 de Outubro de 2010. ---------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta 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. ---------------------------------- 

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

---------- CENTRO PAROQUIAL DE VAQUEIROS: Solicitando um 

subsídio de € 4.525,40 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco euros e 

quarenta cêntimos) para fazer face às despesas referentes à aquisição de uma 

máquina de lavar loiça. --------------------------------------------------------------        
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder 50% do valor sol ici tado, no montante de € 2.262,70 (dois mil  

duzentos e sessenta e dois euros e setenta 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:  ------------------------------------------------ 

---------- PARQUE DE MERENDAS E AUTO-CARAVANISMO DO 

PEREIRO – Aprovação do Projecto de Execução: 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, 

aprovar o projecto de execução nos termos constantes na referida informação.  

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

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

---------- COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVE NS DE 

ALCOUTIM: Foi presente uma informação da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Alcoutim, referente à designação do representante do 

Município de Alcoutim. -------------------------------------------------------------

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

designar como representante a Técnica Superior Josélia Teixeira Vicente 

Rodrigues Palma. --------------------------------------------------------------------

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO RECÍPROCA CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E O FUTEBOL CLUBE 

ESTRELA PEREIRENSE: Ratif icação: Foi presente o Protocolo em 

epígrafe, celebrado a 04 de Novembro de 2009, para efeitos de ratif icação. --

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

rat if icar 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. ---------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE:  

Foi presente uma comunicação da AMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Algarve, relativamente à aquisição de Ortofotomapas do voo de 2009 do IGP 

– Instituto Geográfico Português, para o Algarve. -------------------------------

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

autorizar a aquisição dos referidos Ortofotomapas, sendo a comparticipação 

do Município de Alcoutim no montante de € 1.095,97 (mil e noventa e cinco 

euros e noventa e sete 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. ---------------------------------- 

---------- TURÍSMO DO ALGARVE, E.R. – PLANO ESTRATÉGICO 

PARA O TURISMO ACESSÍVEL: Foi presente uma informação do Turismo 

do Algarve, E.R. referente ao assunto em epígrafe, nomeadamente ao co-

financiamento por parte do Município de Alcoutim no montante de € 534,00 

(quinhentos e trinta e quatro euros). -----------------------------------------------

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

atr ibuição da verba acima referida, designadamente € 534,00 (quinhentos e 

trinta e quatro euros). ---------------------------------------------------------------

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

---------- 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 doze 

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

ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Assistente Técnica, que a 

redigi. --------------------------------------------------------------------------------- 

       O Presidente         A Secretária 


