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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 11/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de Junho de 2006 
 
 
---------- Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e seis, 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, Rui Manuel Ribeiros da Cruz e Francisco 

Alho Xavier, respectivamente Presidente e Vereadores do referido Órgão do Município, cuja 

ordem de trabalhos fica arquivada em pasta anexa. ---------------------------------------------------

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

--------- ABERTURA DA REUNIÃO: - Verificando-se a presença da maioria dos membros 

da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas quinze horas e trinta 

minutos, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -----------------------------------------

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

--------- FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o resumo diário modelo T-dois da 

Tesouraria (n.º 114) respeitante ao dia 14 de Junho, que apresentava os seguintes resultados:  

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 282.064,50 (duzentos e oitenta e dois mil 

sessenta e quatro  euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------- 

--------- Operações Orçamentais – � 31.091,45 (trinta e um mil e noventa e um euros e 

quarenta e cinco cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------  

---------- Operações Não Orçamentais – � 250.795,01 (duzentos e cinquenta mil setecentos e 

noventa e cinco euros e um cêntimo). ---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - O Senhor Presidente 

da Câmara pôs à discussão a acta n.º 10/2006, realizada dia 24 de Maio, cujos textos foram 

previamente distribuídos pelos Srs. Vereadores. O Vereador José Galrito interveio para 

mencionar que na acta, no ponto referente à atribuição de apoio ao Grupo Desportivo de 

Alcoutim, deveria constar a afirmação do Vereador Rui Cruz, quando disse que aquando da 

campanha eleitoral para as Autarquias, o funcionário Manuel José, a desempenhar funções na 

Piscina Municipal, em Martim longo, terá dito que a comitiva do PS lhe prometeu subir de 

categoria, caso ganhassem as eleições. O Vereador José Galrito mostrou-se indignado com a 

declaração, pelo que pediu esclarecimentos sobre quem teria feito tal “promessa”, uma vez 

que não tinha conhecimento de tal facto e com o seu consentimento ninguém o teria feito. 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, aprová-la, por unanimidade, com as devidas 

alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador Francisco Xavier usou da 

palavra para mencionar que aquando da visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República, no passado dia 29 de Maio, os meios de comunicação social, nomeadamente a 

SIC transmitiram uma exagerada imagem de pobreza do concelho de Alcoutim, o que não 

corresponde à realidade. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que os meios de comunicação fazem as 

suas análises e a autarquia não intervém nestas situações. Congratulou de seguida a 

organização da XXI Feira de Artesanato, que mais uma vez obteve um grande sucesso. -------

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

---------- MINUTA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE INFRA-

ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO À ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: 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, no sentido que seja 

aprovada a minuta de compra e venda de infra-estruturas de saneamento básico a integrar no 

Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve, bem como submeter a referida minuta à 

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 

53.º da Lei 169/99, de 18/09, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por maioria com dois votos contra 

dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, aprovar a referida proposta. ------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ÁGUAS DO ALGARVE, S.A 

E O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM - Alteração - Foi presente uma  proposta de alteração 
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do protocolo em epígrafe, aprovada em reunião do executivo em 24 de Maio, o qual se dá por 

transcrita para todos os efeitos legais, e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta 

fazendo parte integrante. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por maioria, com 

duas abstenções dos Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, aprovar as alterações 

propostas e a nova redacção do protocolo. ------------------------------------------------------------- 

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

--------- ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ACTIVIDADE PUBLICITÁRIA. – 

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, 

no sentido que sejam aprovadas as seguintes alterações ao Regulamento da Actividade 

Publicitária: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.º 14 

(…) 

1.………………………………………………………………………………………………... 

         a) …………………………………............. 

         b) …………………………………………. 

         c) …………………………………………. 

         d) …………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………... 

         a) Duas fotografias, a cores, com sinalização do local pretendido; 

         b) Duas plantas de localização do meio de suporte à escala 1.000, com indicação do  

             local pretendido; 

         c) Esboço gráfico do meio de suporte a utilizar, em duplicado, com indicação das    

              respectivas dimensões; 

         d) ………………………………………………… 

3. Quando se trate de licenciamento de publicidade em terrenos propriedade das Estradas de 

Portugal, devem ainda ser juntos ao requerimento, de acordo com o disposto no artigo 5.º da 

Portaria 114/71, de 1 de Março, os seguintes documentos: ----------------------------------------- 

a) Alçado e Corte; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Perfil Transversal colocado relativamente ao eixo da Estrada e sua implantação em muro 

ou edifício, se for caso disso. ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Deve igualmente ser junto com o requerimento, documento comprovativo de que o 

requerente é proprietário, possuidor, locatário ou titular de outros direitos, sobre os bens 

afectos ao domínio privado, onde se pretende afixar ou inscrever a mesma mensagem 

publicitária. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Se o requerente não for proprietário ou possuidor, deve juntar autorização do respectivo 

proprietário ou possuidor, bem como documento que prove essa qualidade. 

6. O pedido será indeferido se, passados 20 dias após notificação para o efeito, não forem 

juntos os elementos ou documentos a que se referem os números anteriores. -------------------- 

--------- Bem como submeter a referida minuta à Assembleia Municipal, nos termos e para os 

efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 169/99, de 18/09, com a 

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

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

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- BAIRRO SOCIAL DO PEREIRO E VAQUEIROS: - Foi presente uma proposta 

do Senhor Presidente, referente ao assunto em epígrafe, a qual aqui se dá por transcrita para 

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

integrante, no sentido de construir cinco fogos de Habitação Social em Vaqueiros, dado que 

na liquidação apurada resulta saldo credor a favor da Câmara Municipal, no montante de � 

11.454,94 (onze mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), e 

que se encontra retida a quantia de 4.874,59 � (quatro mil oitocentos e setenta e quatro euros 

e cinquenta e nove cêntimos) referente aos pagamentos efectuados ao empreiteiro pela 

execução de trabalhos, devendo esta Câmara Municipal fazer suas as quantias retidas para 

pagamento do crédito de que é detentora e accionar junto da instituição bancária, a garantia 

bancária prestada pelo empreiteiro para recebimento do restante montante de que é credora 

no valor de � 6.580,35 (seis mil quinhentos e oitenta euros e trinta e cinco cêntimos), bem 

como construir cinco fogos de Habitação Social no Pereiro, dado que da liquidação apurada 

resulta saldo credor a favor da Câmara Municipal, no montante de � 4.227,70 (quatro mil 

duzentos e vinte e sete euros e setenta cêntimos), e que se encontra retida a quantia de � 

3.716,27 (três mil setecentos e dezasseis euros e vinte e sete cêntimos) referente aos 

pagamentos efectuados ao empreiteiro pela execução de trabalhos, devendo esta Câmara 

Municipal fazer suas as quantias retidas para pagamento do crédito de que é detentora e 

accionar junto da instituição bancária, a garantia bancária prestada pelo empreiteiro para 

recebimento do restante montante de que é credora no valor de � 511,43 (quinhentos e onze 

euros e quarenta e três cêntimos). -----------------------------------------------------------------------

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

Vereadores José Galrito e Francisco Xavier, aprovar a referida proposta. ------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CAMINHO RURAL ENTRE 

ALCOUTIM E CORTE TABELIÃO – Prorrogação de Prazo Legal – 45 dias: 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, no 

sentido de ser aprovada a prorrogação de prazo legal de 45 dias até 11.07.2006. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. -------- 

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

---------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A – Cortes Pereiras, Santa Marta, Afonso Vicente e Vascão – Abertura de 

Concurso: - 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, no sentido de se aprovar as alterações propostas pelo projectista, bem como se 

proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada, nos termos do 

preceituado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, com as respectivas alterações. Posto 

o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ------

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

---------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA A – Pereiro, Vicentes, Serro da Vinha de Baixo e de Cima – Abertura de 

Concurso: - 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, no sentido de se aprovar as alterações propostas pelo projectista, bem como se 

proceder à abertura de concurso público para a execução da empreitada, nos termos do 

preceituado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, com as respectivas alterações. Posto 

o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ------

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

--------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO À 

PONTE DE ALCARIA COVA – Alteração de Mapa 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, no sentido de se 

aprovar as alterações propostas pelo projectista. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou por unanimidade, aprovar a referida proposta. --------------------------------------------

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

--------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO ÀS 

POVOAÇÕES DE BENTOS E FERNANDILHO – Alteração de Mapa de Trabalhos: 

Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos os 
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efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante, 

no sentido de se aprovar as alterações propostas pelo projectista. Posto o assunto à votação, a 

Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a referida proposta. ----------------------------------

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

--------- PROJECTO DE EXECUÇÃO – RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE JUNTO ÀS 

POVOAÇÕES DE GALAXOS E VÁRZEA – Alteração de Mapa 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, no 

sentido de se aprovar as alterações propostas pelo projectista. Posto o assunto à votação, a 

Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a referida proposta. ----------------------------------

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

--------- EMPREITADA DE REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE 

BARRADA – Adjudicação Definitiva: Foi presente uma informação do Senhor Presidente, 

com vista a adjudicação definitiva da empreitada em epígrafe e a aprovação da minuta do 

contrato, bem como a informação da Divisão de Planeamento e Projectos – Secção de Obras, 

onde consta que não foram apresentadas reclamações pelos interessados da decisão de 

adjudicar à firma Construções Aquino & Rodrigues, S.A, tomada na reunião do executivo 

municipal realizada em 12 de Julho de 2005, pelo valor da sua proposta de � 394.807,98 

(Trezentos e noventa e quatro mil oitocentos e sete euros e noventa e oito cêntimos), ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 6 (seis) meses. Posto o assunto à votação, 

Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em apreço à empresa supra 

mencionada, nos termos e condições atrás referidas, bem como aprovar a minuta do 

respectivo contrato, que fica arquivada em pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte 

integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- INDEMINIZAÇÕES POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS DE 

PARTICULARES – Furos de abastecimento Público: 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, no sentido de autorizar o 

pagamento das respectivas indemnizações pela ocupação dos terrenos onde se situam os 

furos e casetas de apoio, no valor de � 125 (cento e vinte e cinco euros) cada. Posto o assunto 

à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ------------------

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

--------- ALSUD – Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Alengarve, CRL – 

Designação de Representantes da Câmara nos Órgãos Sociais: Foi presente uma proposta 
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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, no sentido de designar para o 

cargo de Vice-Presidente da Assembleia Geral o Sr. Vereador José Carlos da Palma Pereira e 

para o cargo de Vogal da Direcção o Sr. Vereador Rui Manuel Ribeiros da Cruz. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria com duas abstenções dos Vereadores 

José Galrito e Francisco Xavier, aprovar a referida proposta. --------------------------------------- 

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

--------- TRATAMENTO TERMAL PARA MUNÍCIPES DO CONCELHO DE 

ALCOUTIM EM S. PEDRO DO SUL: 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, no sentido de atribuir um subsídio no valor de � 

5.650 (cinco mil seiscentos e cinquenta euros) à Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim, 

para fazer face às despesas com o projecto em epígrafe. Posto o assunto à votação, a câmara 

deliberou por unanimidade, aprovar a referida proposta. -------------------------------------------- 

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

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA – A MOIRA – 

RACTIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE: Foi presente um pedido de 

isenção de pagamento de taxa referente à licença especial de ruído para espectáculos da XXI 

Feira de Artesanato e Etnografia de Alcoutim, nos dias 10 e 11 de Junho do corrente ano. 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, isentar o pagamento da 

taxa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: Foram presentes os seguintes pedidos de 

subsídio: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- ASSOCIAÇÃO INTER-VIVOS – solicitando um subsídio, no montante de � 

2.500 (dois mil e quinhentos euros), para fazer face às despesas de alimentação, arbitragem, 

policiamento e deslocação da equipa ao torneio de Futsal de 02 a 08 de Julho, em Tarragona 

(Barcelona). Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 

subsídio de � 2.500 (dois mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------- 

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

--------- GRUPO DESPORTIVO DE GIÕES – solicitando um subsídio, para fazer face às 

despesas relativas à realização da Festa Tradicional em Honra da Nossa Senhora da 

Assunção, nos dias 11 a 15 de Agosto do corrente ano. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de � 2 500.00 (dois mil e quinhentos 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- GRUPO DESPORTIVO DE GIÕES – solicitando um subsídio, para fazer face às 

despesas relativas a meia maratona de Futsal, a realizar no próximo mês de Julho. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de � 750 

(setecentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- CENTRO CULTURAL, RECREATIVO E DESPORTIVO DE SANTA 

MARTA – solicitando um subsídio, para fazer face às despesas relativas à realização da 

Festa Tradicional em Honra de Santa Marta, no dia 29 de Julho, do corrente ano. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio de � 560 

(quinhentos e sessenta euros). ---------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- CONSELHO PARA OS ASSUNTOS ECONÓMICOS DA PARÓQUIA DE 

MARTIM LONGO – solicitando um subsídio, no montante de � 3.509 (três mil quinhentos 

e nove euros), para fazer face às despesas relativas à pintura da Igreja Matriz, em Martim 

Longo. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um 

subsídio de � 3.509 (três mil quinhentos e nove euros). ---------------------------------------------- 

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

------------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS B.V.A, LAR E CENTRO DE DIA – 

solicitando um subsídio, no montante de � 1000 (mil euros), para pagar um guarda-nocturno, 

na praia de Monte Gordo, durante a época balnear. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, conceder um subsídio de � 1000 (mil euros). --------------------------------------------- 

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

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

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

ALCOUTIM E A ADECMAR – Associação de Desenvolvimento, Etnográfico e 

Cultural de Martim Longo: Foi presente uma proposta do protocolo em epígrafe, o qual se 

dá por transcrito para todos os efeitos legais, e fica arquivado em pasta anexa à presente acta, 

desta fazendo parte integrante, no sentido de se proceder à transferência do protocolo do 

Rancho Folclórico, existente entre o Município de Alcoutim e a Junta de Freguesia de 

Martim Longo, para a Associação de Desenvolvimento Etnográfico e Cultural de Martim 

Longo – ADECMAR, a partir do mês de Julho. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo referido em epígrafe. ------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- ANEXAÇÃO DE PRÉDIOS – Emissão de Parecer. – 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, no sentido que seja emitido 

parecer favorável à anexação dos prédios rústicos inscritos na matriz sob os art.º 83, art.º 84 e 

art.º 85 da secção 73, bem como que seja mandando emitir certidão de onde conste que a 

anexação não constitui operação de loteamento a que se refere a aliena i) do artigo 2.º do 

Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

177/2001 de 04 de Junho. Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, 

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

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

--------- PORTELAS DO GUADIANA, Lda – Projecto Turístico: Foi presente um ofício 

remetido pela Portelas do Guadiana – Sociedade Turística de Alcoutim, Lda, que tem em 

vista a declaração de utilidade pública municipal do referido projecto. O Senhor Presidente 

da Câmara esclareceu os investimentos que estão previstos para este empreendimento, bem 

como o seu interesse e repercussões na económica local e regional e referiu que o mesmo se 

encontra em preparação de uma candidatura ao Sistema de Reconhecimento e 

Acompanhamento de Projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN), pelo que se torna 

essencial que seja declarada a utilidade pública municipal. Posto o assunto à votação, a 

Câmara deliberou por maioria, com uma abstenção do Sr. Vereador José Galrito, a utilidade 

pública municipal do projecto, bem como submeter a referida minuta à Assembleia 

Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º da Lei 

169/99, de 18/09, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------ 

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

---------- APROVAÇÃO DE DELIBERAÇÕES EM MINUTA: A Câmara deliberou 

ainda, por unanimidade, aprovar em minuta no termos do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para efeitos do 

n.º 4 do referido artigo, as deliberações tomadas na presente reunião e a seguir indicadas:  

“MINUTA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE INFRA-ESTRUTURAS DO 

MUNICÍPIO À ÁGUAS DO ALGARVE, S.A”; “ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

DA ACTIVIDADE PUBLICITÁRIA”; ANEXAÇÃO DE PRÉDIOS – Emissão de 

Parecer” e “ PORTELAS DO GUADIANA, Lda – Projecto Turístico”. ---------------------  

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

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E nada mais havendo a tratar, pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e trinta 
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minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente e por mim,  

Técnica Superior Assessora da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi, e mandei lavrar.  

 

 

 

O Presidente                                                               A Secretária 


