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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 10/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 12 de Maio de 2010 
 

---------- Aos doze dias do mês de Maio 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 09/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 28 de Abril de 2010, 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. --------------------------------------------------------------

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º89) respeitante ao dia 11 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.774.823,17 (um milhão 
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setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e vinte e três euros e dezassete 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.441.098,17 (um milhão quatrocentos e 

quarenta e um mil e noventa e oito euros e dezassete cêntimos); ---------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 355.879,43 (trezentos e cinquenta e 

cinco mil oitocentos e setenta e nove euros e quarenta e três cêntimos). ------

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

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

Carlos Pereira interveio, para esclarecer que na sequência do assunto 

abordado na reunião anterior, relat ivamente ao Açude de Alcaria Cova, e 

após verificação da f iscalização, constatou-se que se tratou de uma ilusão de 

óptica, não havendo qualquer fissura no local. -----------------------------------

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

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

ÁGUA A VAQUEIROS – Adjudicação Defini tiva:  O assunto foi retirado. A 

proposta da retirada deste ponto foi aprovada por unanimidade ----------------

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

---------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO / Requerente: 

Delmira Maria Afonso: Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística, referente à empreitada em epígrafe. ------- 

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galrito, autorizar a requerente a 

construir a fossa estanque, sem ser necessária a alienação de parcela de 

terreno. --------------------------------------------------------------------------------

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

---------- AUTO DE VISTORIA / Reclamante: Maria Del uvina:  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 / Reclamante: Márcio José Madeira 

Gomes: 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 
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comissão de vistoria. ----------------------------------------------------------------

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

---------- LOTEAMENTO A SUL DE ALCOUTIM – REVERSÃO DE 

LOTE PARA MUNICÍPIO:  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, 

relativamente à resti tuição da posse para o Município pela reversão do lote 

n.º3 do Loteamento a Sul de Alcoutim, bem como entregar 90% do valor 

correspondente ao montante pago pelo adquirente na outorga da escritura 

pública. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------- ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COM UNS 

PARA ADMISSÃO DE PESSOAL DE ACORDO COM O MAPA DE 

PESSOAL APROVADO PARA O ANO DE 2010: ------------------------------

---------- Expediente Administrativo - Assistente Técnico: 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 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. ---------------------------------- 

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

---------- Expediente Administrativo - Assistente Técnico: 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 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. ---------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Tempos Livres e Desporto – Técnico Superior:  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 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. ----------------------------------

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

---------- Cargos de Direcção Intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira – Técnico Superior: 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 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. ----------------------------------

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

---------- Tempos Livres e Desporto – Técnico Superior:  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 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. ----------------------------------

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

---------- Ambiente e Serviços Urbanos – Assistente Operacional:  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, 
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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. ---------------------------------- 

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

---------- Infra-estruturas – Assistente Operacional:  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 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. ---------------------------------- 

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

---------- Expediente e Arquivo – Assistente Técnico: 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 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. ---------------------------------- 

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

---------- Gestão Financeira e Patrimonial – Assistente Técnico: 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 assunto em epígrafe. --------------

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

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

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

---------- Património Histórico e Cultural – Assistente Técnico: 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 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. ---------------------------------- 

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

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

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE FARELOS E CLARINES:  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, com vista à cedência do Edifício da antiga escola primária 

de Farelos, para instalação da sede da associação. ------------------------------- 

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

aprovar o referido protocolo. -------------------------------------------------------

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

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

CLUBE DESPORTIVO DE VAQUEIROS:  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 tem por objectivo a gestão e dinamização do Recinto 

Polivalente de Vaqueiros, com vista ao desenvolvimento de actividades de 

cariz desportivo, cultural,  social e recreativo. ------------------------------------ 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não participou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do artigo 90 da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o referido protocolo. -------------------------------------------------------

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

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

CLUBE DESPORTIVO DE VAQUEIROS:  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 tem por objectivo a gestão, manutenção e l impeza dos 

percursos pedestres sinalizados na freguesia de Vaqueiros, no âmbito do 

Projecto LEADER+ caminhos do Guadiana, com vista ao desenvolvimento de 

actividades de cariz desportivo, nomeadamente passeios pedestres. ------------ 

---------- O Senhor Vereador José Galri to interveio, para referir que não 

concorda com este protocolo, pois em sua opinião, este serviço de l impeza e 

manutenção, deveria ser entregue às Juntas de Freguesia. -----------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para explicar que este t ipo de serviço 

deverá ser efectuado através de outsourcing, sendo um serviço mais rentável 

e eficaz, desempenhado por empresas do concelho, dinamizando a economia 

local. No que diz respeito ao Clube Desport ivo de Vaqueiros, o Senhor 

Presidente manifesta o seu total apoio, uma vez que é um clube recém-criado, 

e com inúmeras iniciativas de âmbito desport ivo e cultural. -------------------- 

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

problema de mão-de-obra para a manutenção e l impeza de caminhos, é um 

problema que existe tanto na Câmara, como nas Juntas de Freguesia, 

passando a sua resolução pela contratação através de outsourcing, como foi 

referido pelo Senhor Presidente na sua intervenção. Neste caso concreto 

trata-se apenas da manutenção de percursos pedestres, que nada tem a ver 

com a l impeza de caminhos agrícolas. O Senhor Vereador José Carlos Pereira 

afirma concordar com este protocolo, uma vez que considera importante a 

envolvência da sociedade civi l, na participação e colaboração neste tipo de 

iniciativas. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas não participou na votação deste 

ponto, por se considerar impedido nos termos do n.º 6 do artigo 90 da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com 

dois votos contra, dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo 

Gonçalves, aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------ 

---------- Neste ponto o Senhor Presidente exerceu o voto de qualidade. ------ 

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

apresentaram uma declaração de voto que se passa a transcrever: “ 

Declaração de Voto: Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra 

porque: Consideram que as Juntas de Freguesia estão equipadas 

tecnicamente; Consideram que também os Montes necessitam de manutenção 

e l impezas; Consideram que as Juntas de Freguesia estão melhor 

posicionadas para o fazer, na medida em que estão mais próximas das 

populações em geral e de uma forma mais rentável. Propomos que este t ipo 

de tarefas sejam entregues às Juntas de Freguesia com a respectiva e 

equitat iva transferência de verbas. Alcoutim 12 de Maio de 2010.” ------------

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

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

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOUTIM:  O assunto foi  

ret irado. A proposta da retirada deste ponto foi aprovada por unanimidade ---

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

---------- 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 garantir o eficaz 

funcionamento do DECIF – 2010 no Concelho de Alcoutim. Minimizando a 

ocorrência de danos provocados pela época de fogos. O Município procederá 

à transferência do montante de € 26.866,00 (vinte e seis mil oitocentos e 

sessenta e seis euros) para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim. -----------------------------------------------------------

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

aprovar o referido protocolo. -------------------------------------------------------

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

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

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE  

ALCOUTIM:  Foi presente uma proposta de protocolo em epígrafe, a qual se 
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dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em pasta anexa 

à presente acta, desta fazendo parte integrante, que visa, de modo articulado, 

garantir a melhoria da qualidade dos serviços de assistência e segurança na 

Praia Fluvial do Pego Fundo, tendo em vista l imitar os riscos da ocorrência 

de acidentes. O Município procederá à transferência do montante de € 

6.000,00 (seis mil euros) para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim. -----------------------------------------------------------

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

aprovar o referido protocolo. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------- ASSOCIAÇÃO “ AMIGOS DE FARELOS E CLARINES”: 

Solicitando um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização de 

actividades da Associação referentes ao primeiro semestre de 2010. -----------

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

conceder um subsídio no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). --- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de 

Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA BARRADA: 

Solicitando um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da 

“Noite de Fados” no dia 22 de Maio do corrente ano. ----------------------------

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

conceder um subsídio no montante de € 500,00 (quinhentos 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. ---------------------------------- 

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

---------- ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DO NORDESTE ALGARVIO – 

INTER-VIVOS:  sol icitando um subsídio no valor de € 20.000,00 (vinte mil  

euros), para fazer face as despesas inerentes à época 2009/2010 na 

modalidade de Futsal. --------------------------------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder um subsídio de € 20.000,00 (vinte mil euros), referente à 3ª 

Tranche. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- ADECMAR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

ETNOGRÁFICO CULTURAL DE MARTIM LONGO:  Solicitando 

subsídio, para fazer face a despesas inerentes à realização do VII Festival de 

Folclore de Martim Longo no dia 26 de Junho de 2010. -------------------------

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

conceder um subsídio de € 1.050,00 (mil e cinquenta euros). ------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de 

Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido art igo. ---------------------------------- 

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

---------- CLUBE DE CAÇA E PESCA DE GUERREIROS DO RIO:  

Solicitando um subsídio para fazer face a despesas da festa anual dos Montes 

do Rio, a real izar nos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano. ------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos 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. ----------------------------------

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

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

---------- Não foram apresentados documentos neste ponto. --------------------- 

---------- 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 cinquenta 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 


