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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 01/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Janeiro de 2011 
 
 

---------- Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, 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 23/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 07 de Dezembro 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. --------------------------------------------------------------

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

T-dois da Tesouraria (n.º7) respeitante ao dia 11 de Janeiro, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 675.046,02 (seiscentos e 

setenta e cinco mil e quarenta e seis euros e dois cêntimos). -------------------

---------- Operações Orçamentais - € 249.549,64 (duzentos e quarenta e nove 

mil quinhentos e quarenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos); --------

---------- Operações Não Orçamentais - € 415.965,70 (quatrocentos e quinze 

mil novecentos e sessenta e cinco euros e setenta cêntimos). -------------------

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

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

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

---------- EMPREITADA DO LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTR IAL DE 

ALCOUTIM – ALTERAÇÃO – ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA – Rat ificação: Foi 

presente o processo em apreço para efeitos de ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente, datado de 10 de Dezembro de 2010. -------- 

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

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

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

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

---------- EMPREITADA DO LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTR IAL DE 

ALCOUTIM – ALTERAÇÃO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTR ATO – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 14 de Dezembro de 

2010. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SA NEAMENTO 

BÁSICO DE FARELOS E CLARINES – APROVAÇÃO DO PLANO D EFINITIVO 
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DE TRABALHOS – Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos 

de ratif icação do despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 15 de 

Dezembro de 2010. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A 

VAQUEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 16 de Dezembro de 

2010. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------- EMPREITADA DO LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTR IAL DE 

ALCOUTIM – ALTERAÇÃO – PEDIDO DE ADIANTAMENTO – Rat ificação: Foi 

presente o processo em apreço para efeitos de ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Vice-Presidente, datado de 28 de Dezembro de 2010. -- 

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

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

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

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

---------- EMPREITADA DE REDES DE ABASTECIMENTO, SA NEAMENTO E 

ETAR DE CORTES PEREIRAS – Restituição de Caução: Foi presente um pedido 

de restituição de caução referente à empreitada em epígrafe, o qual está 

documentado com o parecer favorável da Divisão de Obras, Planeamento e 

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

autorizar a restituição de caução no valor de € 1.646,04 (mil seiscentos e 

quarenta e seis euros e quatro cêntimos) referente a 5% de reforço de caução, 

à firma Hidralgar – Equipamentos Electromecânicos, S.A. ---------------------- 

---------- 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: Catarina Fernandes 

Palma Vicente: Foi presente um requerimento de Catarina Fernandes da Palma 

Vicente, 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 Sitio da 

Espingardinha, Freguesia de Vaqueiros, descrito sobre o artigo matricial n.º 

0067.0001000, com a área de 23,916 ha, em nome de Manuel da Palma e que 

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

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

cabendo a ½ a Catarina Fernanda da Palma Vicente e ½ em nome da Maria 

Antónia da Palma. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE  ALCOUTIM – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 20 de Dezembro de 

2010. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- 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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---------- CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA AS ACTIVIDA DES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Alcoutim:  Foi presente uma proposta do Senhor Vice - 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, que visa o recrutamento de três trabalhadores em regime de 

contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial , para ocupação 

dos postos de trabalho afectos ao Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Alcoutim, com a categoria de Técnicos Superiores para o Ensino de Inglês, 

Música e Actividade Física e Desportiva.------------------------------------------

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

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

---------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 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, com vista à tomada de uma decisão pelo executivo 

ao abrigo do disposto no artigo 2º do Regulamento de Fundos de Maneio 

aprovado pela Câmara Municipal.  --------------------------------------------------

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

aprovar a constituição dos Fundos de Maneio constante da 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. ----------------------------------  

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

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

CARENCIADAS – Proc. 17/2010 – Requerente: Alzira Ludovina Dias: Foi presente 

uma informação da Técnica Superior de Acção Social, cujo texto aqui se dá 

por transcrito para todos os efeitos legais, referente à atribuição de um 

subsídio no valor de € 220,00 (duzentos e vinte euros), à Senhora D. Alzira 
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Ludovina Dias, residente na localidade de Alcoutim, Freguesia de Alcoutim, 

para pagamento de óculos para a neta, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  

do Regulamento para atribuição de apoios económicos a famílias carenciadas, 

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

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 220,00 (duzentos e vinte 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 CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO  DE ALCOUTIM 

PARA O ANO DE 2011: Foi presente uma informação da Divisão de Acção 

Social,  Saúde e Educação, documento que aqui se dá por transcri to para todos 

os efeitos legais, contendo a l ista dos agregados que mereceram parecer 

favorável, com vista à atribuição do Cartão Social, no período de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2011, para efeitos do previsto no nº 3 do artigo 

6.º do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social. ----------------

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

aprovar a atribuição do Cartão Social aos agregados familiares 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. ---------------------------------- 

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

---------- PLANO DE ACÇÃO DO CONTRATO LOCAL DE DESE NVOLVIMENTO 

SOCIAL – Alteração; Foi presente uma informação da Divisão de Acção Social,  

Saúde e Educação, documento que aqui se dá por transcri to para todos os 

efeitos legais, referente ao assunto em epígrafe. ---------------------------------

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

aprovar as alterações 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. ---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que devido à 

conjuntura económica em que o País se encontra, a autarquia viu-se obrigada 

a rever a atribuição de apoios financeiros, nomeadamente no corte na ordem 

dos 35% nos apoios a eventos culturais e desportivos, bem como na 

atr ibuição de apoios financeiros relacionados com a aquisição de bens, onde 

o apoio era de 50%, a autarquia passa a comparticipar com 40% do custo 

final, referiu ainda que a situação financeira será reavaliada a meio do ano, e 

no caso de uma evolução favorável, haverá a possibil idade de reverter alguns 

do cortes referidos. ------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito referiu concordar com as medidas 

tomadas, contudo, mencionou que alguns cortes no apoio às Juntas de 

Freguesia não deveriam existir. ----------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para referir que a 

origem destes cortes está na redução das receitas do Estado, com cerca de 

700.000 euros a menos no orçamento de 2011, há que fazer um reajuste na 

atr ibuição dos subsídios, bem como um esforço por parte de todos. ------------

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

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

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

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

um subsídio no valor de € 326,70 (trezentos e vinte e seis euros e setenta 

cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à manutenção da recepção de 

emissões televisivas. -----------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 326,70 (trezentos e vinte e seis 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. ---------------------------------- 

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

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

um subsídio no valor de € 121,00 (cento e vinte e um euros) para fazer face 

às despesas inerentes à manutenção da recepção de emissões televisivas. -----

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

conceder um subsídio de € 121,00 (cento e vinte e um euros). ------------------ 
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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. ----------------------------------

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

---------- PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE  

ALCOUTIM:  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, que visa fornecer 

comparticipação financeira à aquisição de uma viatura, designadamente 40% 

sobre o montante final, que corresponde a € 8.600,00 (oito mil e seiscentos 

euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente, e o Senhor Vereador José Carlos Pereira não 

participaram na votação deste ponto, por se considerarem impedidos nos 

termos do n.º 6 do artigo 90 da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republ icada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------- 

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE GIÕES: Solicitando subsídio no 

montante de € 3.751,50 (três mil setecentos e cinquenta e um euros e 

cinquenta cêntimos) para fazer face às despesas inerentes à aquisição de uma 

caixa de carga basculante para viatura da junta de freguesia. -------------------

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

atr ibuir um subsídio correspondente a 40% do montante solicitado, 

designadamente € 1.500,60 (mil  e quinhentos euros e sessenta 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. ---------------------------------- 

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

--------- ASUNTOS DIVERSOS: ---------------------------------------------------

---------- LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTIM:  Foi 

presente a acta de negociação referente à atribuição do lote 13 da Zona 
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Industrial de Alcoutim à Junta de Freguesia de Alcoutim. -----------------------

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

atr ibuir o referido lote nos termos constantes na acta de negociação 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. ---------------------------------- 

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

---------- ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO GUITARRA DO ALGARVE – 

ORQUESTRA JUVENIL DE GUITARRAS DO ALGARVE:  Foi presente 

uma proposta de acordo de cooperação 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, que visa criar condições para a 

intervenção conjugada entre a Associação – AGA, Câmara Municipal e Pólo 

dinamizador, dir igida principalmente a crianças e jovens, de harmonia com as 

orientações técnicas existentes, designadamente da “Coordenação 

Pedagógica” da Orquestra. ----------------------------------------------------------

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

aprovar a referida proposta de acordo de cooperação. --------------------------- 

---------- 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 – Proc. 01/2011 – Requerente: Maria Custódia Madeira Afonso: Foi 

presente uma informação da Técnica Superior de Acção Social, cujo texto 

aqui se dá por transcri to para todos os efeitos legais, referente à atribuição 

de um subsídio no valor de € 120,00 (cento e vinte euros), à Senhora D. 

Maria Custódia Madeira Afonso, residente na localidade de Coito, Freguesia 

de Pereiro, para pagamento de consulta de oftalmologia e aquisição de 

óculos, nos termos do art.º 5.º do capítulo II, do Regulamento para atribuição 

de apoios económicos a famílias carenciadas, do Município de Alcoutim. ---- 

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 120,00 (cento e vinte euros). --------------- 
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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. ----------------------------------

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES CERRO DO CASTELO:  

Solicitando um subsídio para fazer face a despesas inerentes à construção da 

sede da Associação. ------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 1.625,00 (mil seiscentos e vinte 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. ----------------------------------

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

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

RESERVATÓRIO DE PESSEGUEIRO – Indemnização por abate de 

árvores; 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 ao pagamento de € 150,00 (cento e cinquenta euros) pelas 

duas árvores abatidas (€ 75,00x2= € 150,00) na parcela de terreno com a área 

de 450 m2 do proprietário Augusto Francisco, referente ao prédio rústico 

art igo 81 da Secção 066 da freguesia de Martim Longo (a qual acresce o 

preço de € 1,00 (um) euro a pagar por metro quadrado, em conformidade com 

a deliberação de 13 de Outubro de 2010); bem como que seja deliberado fixar 

este preço de € 75,00 (setenta e cinco) euros por árvore abatida, para que, de 

futuro e na prossecução de interesse público se mantenha esta deliberação, 

dispensando assim, a sucessiva repetição de deliberações sobre o mesmo 

objecto. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE 

ALGARVIO INTER VIVOS – Renovação;  Foi presente uma proposta de 

renovação do 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, relativamente à transferência para a Associação Inter-Vivos 

da quantia de € 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta euros), para fazer 

face a despesas inerentes à vigilância (nadador-salvador) nas piscinas 

municipais de Martim Longo, bem como garantir o regular funcionamento das 

infra-estruturas desportivas municipais e do posto de Internet. ----------------- 

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

aprovar a renovação do 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 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 

 


