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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 03/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 09 de Fevereiro de 2011 
 
 

---------- Aos nove dias do mês de Fevereiro 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 02/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 26 de Janeiro de 2011, 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.º27) respeitante ao dia 08 de Fevereiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 793.584,98 (setecentos e 

noventa e três mil quinhentos e oitenta e quatro euros e noventa e oito  

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

---------- Operações Orçamentais - € 347.613,59 (trezentos e quarenta e sete 

mil seiscentos e treze euros e cinquenta e nove cêntimos); ----------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 436.439,16 (quatrocentos e tr inta e 

seis mil  quatrocentos e trinta e nove euros e dezasseis cêntimos). -------------

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

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

Carlos Pereira interveio para fazer referência a um assunto já debatido em 

reuniões anteriores; A reprovação da candidatura para o Lar / Centro de dia 

de Mart im Longo, questionando os Senhores Vereadores da oposição se 

continuam a manter a mesma posição relativamente às acusações feitas, numa 

declaração apresentada na Reunião de Câmara de 24 de Novembro de 2010, 

uma vez que se realizou uma reunião no Centro Paroquial de Martim Longo a 

26 de Janeiro do corrente ano, para esclarecer todas as dúvidas relat ivas a 

este assunto. --------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves interveio para responder que 

está a aguardar pela acta da referida reunião no Centro Paroquial, e 

posteriormente manifestar-se-á sobre o assunto, uma vez que ainda tem 

algumas dúvidas, nomeadamente o silêncio feito durante estes meses, quer 

por parte do Senhor Padre, quer por parte da Câmara, não havendo na altura 

certa, interesse para esclarecer os motivos que estiveram na origem da 

questão colocada. Assim sendo transformou-se numa questão polít ica, a 

partir do momento em que é feito um comunicado em pré-campanha eleitoral, 

acusando o Presidente da Junta de Freguesia de Martim Longo. Fez ainda 

referência a uma questão que lhe foi colocada durante a reunião no Centro 

Paroquial, e que segundo este, houve uma resposta “abrupta” da sua parte, ao 

ser questionado se escreveu a declaração apresentada em Reunião de Câmara 

de 24 de Novembro de 2010, onde culpabil izava o executivo pela reprovação 

da candidatura. Ao que o mesmo respondeu que não escreveu, mas que leu e 

assinou, e que por conseguinte, mantém a mesma opinião. ---------------------- 
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---------- O Senhor Vereador José Galri to interveio referindo que não lhe foi  

possível estar na reunião, contudo, foi informado do teor da mesma, e que no 

concreto mantém a mesma opinião que t inha até aqui. São factos inegáveis e 

indesmentíveis, além de que o PSD está na Câmara há vinte anos, com 

governos do PS e do PSD, contudo o Lar de Martim Longo continua por 

fazer, sendo este assunto falado exaustivamente de quatro em quatro anos, 

mas até agora nada foi feito, ou porque não foram capazes, ou por falta de 

vontade polít ica, sendo este assunto da responsabilidade da autarquia, e de 

quem gere os destinos do concelho. Relativamente às declarações 

apresentadas em anteriores reuniões, são sempre ponderadas e servem para 

manifestar a sua opinião. ------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que o Lar de 

Martim Longo é uma obra do Centro Paroquial, à qual a Câmara, desde 

sempre, tem dado todo o apoio, tanto técnico como financeiro. Como é do 

conhecimento geral,  a construção do Lar é da responsabil idade das IPSS 

(Instituições Particulares de Solidariedade Social).  Referiu ainda que o 

Senhor Vereador Osvaldo Gonçalves teve a oportunidade de esclarecer todas 

as dúvidas e questões durante a reunião no Centro Paroquial, e que a Câmara 

já lhe explicou tudo o que havia para explicar, contudo se ainda lhe restam 

dúvidas, o Centro Paroquial será o sit io indicado para as esclarecer. 

Continuou a sua intervenção mencionando que de facto, na altura das 

eleições foi divulgado um comunicado do PSD, relativamente à falta de um 

documento por parte da Junta de Freguesia de Martim Longo, que fez com 

que a candidatura ao Lar fosse reprovada, facto esse que não foi desmentido 

pelo Senhor Presidente da Junta na reunião do Centro Paroquial. Logo após a 

reprovação da candidatura, foi solici tado aos Senhores Vereadores da 

oposição para que, em termos part idários, se movimentassem no sentido da 

aprovação da candidatura. Até ao momento não se veri ficou que tivessem 

efectuado qualquer contacto, assim sendo, o Senhor Presidente questionou os 

Senhores Vereadores da oposição quais os contactos que fizeram para 

reverter esta si tuação. ---------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para referir que os 

Vereadores do Partido Socialista estão disponíveis para tentar ajudar sempre 

que existam projectos de interesse para Alcoutim, tendo as suas l imitações, 

uma vez que só estão presentes nas reuniões quinzenalmente, e que não 
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possuem meios humanos, nem os canais adequados, e que não são os 

representantes do Concelho de Alcoutim, cabendo esta responsabi l idade ao 

Senhor Presidente e aos Senhores Vereadores do PSD. Manifestou alguma 

estranheza pelo facto do Senhor Presidente ainda não ter fei to nenhum 

contacto à comunicação social sobre este assunto, uma vez que por assuntos 

de menor importância surgem sempre artigos. Continuou a sua intervenção 

referindo que, se este assunto do Lar é assim tão importante, não pode ficar à 

mercê de quem gere o Centro Paroquial, seria importante arranjar 

alternativas, lutar pela sua concretização, e que falar do assunto de quatro em 

quatro anos, não é o suficiente. -----------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio referindo que colocou uma pergunta 

concreta ao Senhor Vereador José Galrito, e que o mesmo se repetiu, não lhe 

respondendo ao solicitado. ----------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito usou da palavra para referir que os 

seus contactos polít icos, são contactos pessoais partidários onde junto do 

partido manifestam a vontade de resolver determinado assunto, nada mais do 

que isso, uma vez que como já referiu anteriormente, não têm os mecanismos 

necessários, e que, não são profissionais da polít ica. ----------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio mencionando que o Senhor Vereador 

José Galrito não quer explicar que contactos efectuou e, ao que parece, se os 

fez foi com o object ivo contrário, uma vez que por inúmeras vezes, aquando 

da reclamação à reprovação da candidatura, foram solicitadas inúmeras 

reuniões pelo Senhor Presidente e pelo responsável do Centro Paroquial, para 

esclarecimentos junto do Ministério da Solidariedade Social, nunca obtendo 

qualquer resposta. --------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galri to usou da palavra para questionar o 

Senhor Presidente que pressão, e que contactos é que estabeleceu junto dos 

Governos do PSD relativamente à questão do Lar, uma vez que já estava no 

poder. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente referiu que esta candidatura foi  reprovada por 

este governo, e não pelos governos do PSD, já que durante os governos do 

PSD o projecto do Lar não estava concluído, nem existia nenhuma 

candidatura, apenas o governo do PS foi confrontado com uma candidatura e 

a reprovou. Seria absurdo fazer pressão sobre os governos do PSD, uma vez 

que não havia nenhuma candidatura nessa época. Quanto ao facto do Senhor 
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Vereador José Galrito dizer que o PSD está no poder há quase vinte anos e 

nada fez em relação ao Lar de Martinlongo, o Senhor Presidente concluiu 

referindo que não é por se repetir muitas vezes uma mentira, que a mesma se 

torna verdade. ------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio referindo que 

corrobora inteiramente com a últ ima afirmação do Senhor Presidente, 

relativamente às afirmações proferidas pelo Senhor Vereador José Galrito, 

que só demonstram que está por fora do que é o funcionamento de uma 

Câmara, nem sabe como se processa uma obra e uma candidatura, sendo de 

facto lamentável. Continua a fazer pura demagogia e afirmações 

irresponsáveis, e quando lhe são colocadas questões para saber que contactos 

efectuaram concretamente para inverter a situação da candidatura, refugia-se 

no comentário de que em vinte anos não foi  possível executar o Lar de 

Martim Longo. Relativamente ao facto de ainda restarem dúvidas ao Senhor 

Vereador Osvaldo Gonçalves, e que este esteja a aguardar pela acta da 

reunião no Centro Paroquial, é no mínimo estranho, uma vez que a acta é tão 

somente um resumo da reunião, não esclarecendo qualquer assunto que não 

tenha sido lá abordado. Terminou a sua intervenção referindo que o PSD luta 

pela construção do Lar desde que está no poder, tendo feito tudo para lançar 

a obra, desde o pagamento do projecto à aquisição do terreno, e continua 

empenhada para que a obra se concretize. Seria de bom-tom que após todos 

os esclarecimentos dados na referida reunião do Centro Paroquial,  os 

Senhores Vereadores da oposição mudassem de opinião relativamente às 

acusações por eles proferidas, é lamentável que mantenham a mesma posição.  

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

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para fazer referência à tomada 

de posição conjunta dos Municípios de Aljezur, Odemira, Sines e Vila do 

Bispo relativamente aos Instrumentos do Ordenamento do Terri tório, quanto 

à resolução do Concelho de Ministros que aprovou o Plano de Ordenamento 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), 

publicado em 04 de Fevereiro, sem que antes tivesse procedido à divulgação 

do documento, impedindo dessa forma, que os autarcas das regiões 

abrangidas por este Plano, se pudessem pronunciar sobre a versão final do 

mesmo. Esta aprovação foi uma surpresa, uma vez que a Ministra Dulce 

Pássaro tinha afirmado anteriormente que o POPNSACV não seria publicado 
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sem o largo consenso e conhecimento antecipado dos Presidentes, o que não 

se veri ficou. Assim, o Concelho Executivo da AMAL, deliberou por 

unanimidade solidarizar-se com a posição dos Presidentes de Câmara de 

Aljezur, Odemira, Sines e Vila do Bispo, apoiando as suas iniciativas na 

defesa daquela região do Algarve, pois considera esta tomada de posição do 

Governo um desrespeito pela população deste terri tório, que tem sido 

sistematicamente ignorada e desconsiderada. Os autarcas do Algarve 

consideraram que deverão ser ouvidos nas matérias legisladas pelo Governo 

dentro da área dos seus conselhos. Mais solicitam uma reunião com carácter 

de urgência com a Sr.ª Ministra a realizar, se possível, na sede da AMAL. --- 

---------- O Senhor Presidente sugeriu um voto de solidariedade para com esta 

tomada de posição, voto aceite por maioria, com duas abstenções, dos 

Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves. ------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito questionou o facto do documento 

não se encontrar na pasta dos documentos para a reunião, uma vez que o 

mesmo já se encontrava disponível para ser apresentado. Assim poderia ser 

analisado, para uma posterior tomada de posição. -------------------------------- 

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

---------- Foi presente uma moção relativamente ao encerramento do serviço 

de atendimento da Segurança Social de Martim Longo, que se passa a 

transcrever: “ MOÇÃO: O Município de Alcoutim lamenta que o Governo 

tenha encerrado o Serviço de Atendimento da Segurança Social de Martim 

Longo. Numa altura em que a taxa de desemprego no país é assustadora, o 

serviço da Segurança Social encerrar por falta de funcionários é, no mínimo, 

incoerente. Este encerramento causa um transtorno enorme aos utentes das 

Freguesias de Vaqueiros, Martim Longo e Giões, que têm assim de se 

deslocar até Alcoutim (mais de 30 Km). Este Município acusa o governo de 

dar mais uma machadada no combate que o Município de Alcoutim e os 

Alcoutenejos vêm desenvolvendo contra a desert i f icação e o 

empobrecimento, já que é o único concelho Algarvio constituído só por serra, 

numa região considerada rica pela União Europeia e daí a redução 

substancial de apoios financeiros de 2007 a 2013. Por isto tudo o Município 

de Alcoutim solicita ao governo a realização do concurso para preenchimento 

das vagas e a reabertura da referida extensão.” -----------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a moção, bem como dar conhecimento do teor da mesma à 

Assembleia Municipal, ao Exmo. Sr. Director do Centro Distrital do Instituto 

da Segurança Social e à Exma. Sr.ª Ministra do Trabalho e da Sol idariedade 

Social.  --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A VAQUEIROS – Aprovação do Plano Defini tivo de Trabalhos: 

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 com os condicionantes constantes na mesma. ----- 

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

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

---------- CAMINHO MUNICIPAL ENTRE A E.N. 122-1 E A E.M. 507 

(Acesso à Vila de Alcoutim) – Cancelamento de Garantia Bancária: Foi 

presente uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbanística, relat iva ao cancelamento das garantias bancárias apresentadas 

pela fi rma Manuel Joaquim Pinto S.A., referente à empreitada em epígrafe. --

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

mandar cancelar as garantias bancárias n.º 125-02-0610732 no valor de € 

17.593,78 (dezassete mil quinhentos e noventa e três euros e setenta e oito 

cêntimos) emitida pelo Banco Comercial Português, S.A. e n.º 

11378541.90.028 no valor de € 19.716,20 (dezanove mil  setecentos e 

dezasseis euros e vinte cêntimos) emitida pelo Banco Finibanco, S.A. --------

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: José Manuel Godinho 

Pereira: Foi presente um requerimento de José Manuel Godinho Pereira, 

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 do Alagoão, 

Clarines, Freguesia de Giões, descri to sobre o artigo matricial n.º 

007.0087.0000, com a área de 0,288 ha, em nome de Francisco Alho, e que se 

destina, segundo informações do requerente, para fins agrícolas. -------------- 
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---------- O referido prédio rústico será composto por 2 (dois) compartes, 

cabendo ½ a José Manuel Godinho Pereira e ½ a Manuel Inácio Pereira. ------ 

---------- 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 – POSSE ADMINISTRATIVA 

DE IMÓVEL EM ESTADO DE RUÍNAS/MARTIM LONGO;  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. ----------------------------------

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

---------- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º1/2010 – POSSE 

ADMINISTRATIVA – DEMOLIÇÃO DE OBRAS CLANDESTINAS;  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. ----------------------------------

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

---------- REGULAMENTOS MUNICIPAIS – Aprovação e Discussão de 

Pareceres Técnicos e Minutas – Constituição de Comissões de 

Acompanhamento; Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual 

se dá por transcri ta para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta 
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anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, referente ao assunto em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------

---------- Neste ponto o Senhor Vereador José Carlos Pereira referiu que as 

minutas dos regulamentos, acompanhadas de pareceres técnicos estão em fase 

avançada de conclusão, sendo que a demora se justi fica de modo 

determinante pela adaptação regulamentar à realidade do concelho. -----------

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

aprovar a referida proposta, bem como a constituição de acompanhamento 

para cada um dos conteúdos regulamentares, sendo as mesmas consti tuídas 

pelos seguintes membros: -----------------------------------------------------------

---------- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação: Vereador 

José Carlos da Palma Pereira, Vereador Hugo Miguel Gago Barradas, 

Vereador José D’Assunção Pereira Galri to, Dr. João Miguel Vitorino Dias e 

Eng.º Henrique Siu Fang Hou. ------------------------------------------------------

---------- Regulamento Municipal de Uti l ização de Viaturas e Máquinas 

Municipais: Vereador José Carlos da Palma Pereira, Vereador Hugo Miguel 

Gago Barradas, Vereador José D’Assunção Pereira Galrito, Eng.º Henrique 

Siu Fang Hou e Sr. Arnaldo Lourenço Mart ins Mestre. -------------------------- 

---------- Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios: Vereador José 

Carlos da Palma Pereira, Vereador Hugo Miguel Gago Barradas, Vereador 

Osvaldo dos Santos Gonçalves, Dr. João Miguel Vitorino Dias e Sr. Fernando 

Inácio Guerreiro Cavaco. ------------------------------------------------------------ 

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

Foi presente uma proposta 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 Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim de verba no montante de € 

1.800,00 (mil e oitocentos euros), em duas tranches no montante de € 900,00 

(novecentos euros), para apoio ao transporte de utentes para as consultas de 

fisioterapia no Centro de Saúde de Alcoutim. ------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL DE SAN TA 

MARTA: Foi presente uma minuta 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 Sociedade Recreativa e Cultural de Santa Marta de verba no montante 

de € 8.856,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis euros) para fazer face às 

despesas inerentes às obras de remodelação na sede da associação. ------------ 

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

aprovar a referida minuta do protocolo. -------------------------------------------

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

---------- PROPOSTA DE EXONERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALCOUTIM DA COOPERATIVA ALSUD: 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 maioria, com 

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves, 

aprovar a referida proposta, bem como e submeter a mesma à apreciação da 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMILIAS 

CARENCIADAS – Proc. n.º2/2011: 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 ao Senhor Manuel 

Bernardino das Neves Martins Seabra, residente na localidade de Farelos, 

Freguesia de Giões, no valor de € 1.543,89 (mil quinhentos e quarenta e três 

euros e oitenta e nove cêntimos), para pagamento e aquisição de medicação e 

aquisição de máquina de lavar roupa, nos termos do art.º 5.º do capítulo II,  
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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 € 1.543,89 (mil quinhentos e quarenta e três 

euros e oitenta e nove 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. ---------------------------------- 

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

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

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

---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM: Solicitando subsídio 

para fazer face às despesas inerentes à real ização de actividades diversas 

para o ano de 2011, nomeadamente na área da canoagem. -----------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 19.500,00 (dezanove mil e quinhentos 

euros), pagável em três tranches no valor de € 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos euros), sendo a primeira em Fevereiro, a segunda em Maio e a 

terceira em Setembro. --------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, 

S.A. Projecto Algarve Digital  – Subsidio de Sustentabil idade 2011: Foi 

presente uma informação referente ao assunto em epígrafe. ---------------------

---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------

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

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

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

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES:  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, referente ao contrato de comodato entre o Município de Alcoutim 

e a Associação supra mencionada, nomeadamente à cedência gratuita de um 
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espaço de 250 m2 no logradouro da antiga escola primária de Giões, para 

construção de um pavilhão, pelo período de 30 anos. ----------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galrito, aprovar a referida proposta. 

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

---------- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO - SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM: Foi presente a deliberação de vinte e 

seis de Janeiro de dois mil e onze, referente à atribuição de subsídio acima 

referido. -------------------------------------------------------------------------------

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

revogar a del iberação anterior, bem como a renovação do acordo de 

colaboração existente entre o Município de Alcoutim e a Santa Casa da 

Misericórdia no âmbito da “ Integração Profissional de Deficientes em Idade 

Activa”. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 doze 

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

ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da Divisão 

Administrat iva Financeira de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de 

Alcoutim, que a redigi, e mandei lavrar. ------------------------------------------ 

       O Presidente         O Secretário 

 


