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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 18/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 13 de Outubro de 2010 
 

---------- Aos treze dias do mês de Outubro 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 17/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 22 de Setembro 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.º195) respeitante ao dia 12 de Outubro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.055.507,46 (dois milhões 

e cinquenta e cinco mil quinhentos e sete euros e quarenta e seis cêntimos). -
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---------- Operações Orçamentais - € 1.684.631,85 (um milhão seiscentos e 

oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e um euros e oitenta e cinco 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 365.185,24 (trezentos e sessenta e 

cinco mil cento e oitenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos). ------------

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

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

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

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE: Requerente: Joana Mota;  Foi presente o 

auto de vistoria em epígrafe. --------------------------------------------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 

conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE: Requerente: Joana Mota;  Foi presente o 

auto de vistoria em epígrafe. --------------------------------------------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 

conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE: Requerente: José Cândido; Foi presente 

o auto de vistoria em epígrafe. -----------------------------------------------------

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

noti f icar o proprietário para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder em 

conformidade com o parecer da comissão de vistoria. ---------------------------

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE: Requerente: António Mestre  Júnior;  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. ----------------------------------------------------------------

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

---------- AUTO DE VISTORIA A RESERVATÓRIO DE GÁS: Requerente:  Maria 

da Conceição Cunha; Foi presente o auto de vistoria em epígrafe. ---------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

informar o reclamante que, após vistoria realizada, a comissão entende que a 

situação irregular já se encontra regularizada. ------------------------------------

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

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

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

---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM; Solicitando um subsidio 

no valor de € 10.000,00 (dez mil euros) para fazer face às despesas inerentes 

à prática de canoagem. --------------------------------------------------------------

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

atr ibuir um subsídio no montante de € 10.000,00 (dez mil  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. ---------------------------------- 

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

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

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, que visa a atribuição de 

subsídio à Senhora D. Maria Júlia Martins da Cunha, no valor de € 1.440,00 

(mil quatrocentos e quarenta euros), para pagamento do IVA, inerente à obra 

de construção de fossa séptica. -----------------------------------------------------

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

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULT URAL 

DESPORTO E ARTE DOS BALURCOS: Solicitando um subsídio no valor 

de € 3.937,50 (três mil novecentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) 

para fazer face a despesas inerentes à elaboração de Estudo Geológico e 

Geotécnico, para construção do Lar / Centro de Dia dos Balurcos. ------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atr ibuir um subsídio no montante de € 3.937,50 (três mil novecentos e tr inta 

e sete euros e cinquenta 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: ------------------------------------------------

---------- ENSINO SECUNDÁRIO – ANO LECTIVO 2010/2011 – 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE:  Foi presente uma proposta do Senhor Vice-

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 à cedência de transporte para frequência do ensino secundário em 

Mértola, nomeadamente: a cedência de uma viatura com motorista para 

transportar os estudantes; que os encargos a pagar por cada estudante pela 

deslocação sejam € 20,00 (vinte euros) / mês; que o motorista que vier a 

assegurar este serviço seja autorizado, na medida do estritamente necessário, 

a fazer horas extraordinárias até aos l imites legais e que a inscrição e 

pagamento para uti l ização do transporte sejam efectuados antes do início de 

cada mês em que se pretende uti l izar o serviço. ---------------------------------- 

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

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

---------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE PESSEGUEIRO; 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, com vista à aquisição de parcela de terreno 

com a área de 450 m2 do proprietário Augusto Francisco, referente ao prédio 

rústico artigo 81 da Secção 066 da freguesia de Martim Longo, pelo preço de 

€ 1 (um) euro por metro quadrado. ------------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------- 

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

---------- 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 vinte 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 


