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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 20/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 27 de Outubro de 2010 
 

---------- Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e Dez, nesta 

Vila de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, 

reuniram-se, em reunião pública ordinária, os membros da Câmara Municipal,  

Excelentíssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral, José 

D’Assunção Pereira Galrito, José Carlos da Palma Pereira, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves e Hugo Miguel Gago Barradas, respectivamente Presidente 

e Vereadores do referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos fica 

arquivada em pasta anexa. ---------------------------------------------------------- 

---------- ABERTURA DA REUNIÃO : - Veri ficando-se a presença da 

total idade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

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

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

Presidente pôs à discussão a acta n.º 18/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 13 de Outubro de 2010, cujo texto foi previamente 

distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ------------------------

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

aprovar a referida acta. --------------------------------------------------------------

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º205) respeitante ao dia 26 de Outubro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 2.297.680,67 (dois milhões 



 2

duzentos e noventa e sete mil seiscentos e oitenta euros e sessenta e sete 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.893.989,11 (um milhão oitocentos e 

noventa e três mil novecentos e oitenta e nove euros e onze cêntimos); -------

---------- Operações Não Orçamentais - € 398.788,06 (trezentos e noventa e 

oito mil setecentos e oitenta e oito euros e seis cêntimos). ---------------------- 

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

Carlos Pereira interveio para fazer referência à IV edição da Feira da Perdiz, 

e realçar o sucesso da mesma, superando todas as expectativas, tendo havido 

uma grande afluência de visitantes relativamente às outras edições. Existem 

três objectivos que levam à realização da Feira, nomeadamente a promoção 

da região enquanto paraíso cinegético, a promoção de uma das actividades 

económicas, já considerada como uma das mais importantes para o concelho 

de Alcoutim a par da construção civi l, da panificação, da f lorestação e da 

restauração, bem como promover e est imular a economia local. Esta Feira é 

uma iniciativa realizada a par de outras, que tem um peso importante na luta 

contra a desert if icação do concelho, contudo, a Câmara por si só, não 

consegue travar esta luta, sendo necessária a cooperação da iniciativa 

privada, quer na organização de actividades, quer através da criação de 

empresas, que posteriormente possam gerar postos de trabalho. O Senhor 

Vereador referiu que, o que se pretende com este evento é a promoção da 

actividade cinegética, no entanto, lamentou que não haja mais envolvência 

por parte das Associações de Caça, bem como das empresas relacionadas com 

a actividade cinegética. Lamentou ainda a falta de participação de algumas 

pessoas com responsabil idades polít icas no Concelho, contudo é unânime que 

a Feira foi mais uma vez um sucesso, sendo este evento imprescindível para o 

Concelho. Prestou também um agradecimento especial às Associações de 

Caça da Várzea e de Santa-Justa, sendo as únicas entre as mais de quarenta 

existentes no Concelho que se disponibil izaram para colaborar com a Câmara 

na realização da mesma. Agradeceu a todas as empresas e entidades que 

colaboraram, nomeadamente aos expositores, e às pessoas que genti lmente 

cederam os animais para exposição. Agradeceu ainda aos funcionários do 

Município que colaboraram na montagem e organização da Feira, em especial 

à Senhora Dra. Dali la Barros pela sua entrega incansável, sendo a principal 

estratega do evento sempre disponível para colaborar, bem como à Senhora 
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D. Fátima Vicente, e à Senhora Dra. Nélia Vicente que foram igualmente 

incansáveis. ---------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para questionar o Senhor 

Vereador José Carlos Pereira, quanto ao comentário proferido relativamente à 

não comparecência de algumas pessoas com responsabil idades polit icas na 

Feira da Perdiz. ----------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra para 

explicar que ao abrigo do protocolo, são efectuados convites a algumas 

individualidades, e teria sido agradável a sua comparência na abertura da 

Feira, uma vez que também se encontravam presentes algumas 

individualidades, nomeadamente do turismo, agricultura e Governo Civil , o 

que não aconteceu. Relembra que nas cerimónias do 5 de Outubro os 

Senhores Vereadores da oposição não est iveram presentes, e que nem sequer 

avisaram que não poderiam estar. --------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito mencionou que uma vez que não é 

profissional da polí t ica, por vezes tem outros compromissos, no entanto 

lamenta não ter oportunidade de avisar com antecedência. ---------------------- 

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas interveio para fazer menção à 

realização de dois eventos desportivos integrados na Feira da Perdiz, a 

Marcha Distrital, inserida numa campanha de sol idariedade, e o BTT da 

Perdiz; agradecendo a colaboração de várias entidades, nomeadamente a 

Associação Inter-Vivos, o Clube Desportivo de Vaqueiros, os Escuteiros, o 

GDA, a Cruz Vermelha e a GNR, e a todos os voluntários que se 

disponibil izaram. Prestou também um agradecimento especial à atleta 

olímpica Ana Dias que esteve presente na abertura da marcha. -----------------  

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que ao longo dos 

anos tem vindo a assistir a alguns eventos nesse âmbito, mas no caso 

particular de Alcoutim, é de valorizar o que tem sido feito nesta área, pois há 

uma grande entrega por parte das pessoas envolvidas. Referiu ainda que há 

sensivelmente dois ou três anos, o Jornal do Baixo Guadiana efectuou 

algumas entrevistas a diversas entidades relacionadas com a actividade 

cinegética, no sentido de recolher opiniões sobre o referido evento, tendo 

algumas manifestado que a Feira poderia ter sido melhor, nesse mesmo 

sentido houve um posterior contacto da parte da autarquia, para que fossem 

dadas algumas sugestões e ideias, para a valorização da referida Feira, não 
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tendo sido obtida qualquer resposta. O Senhor Presidente mencionou ainda 

que lamenta não ter havido uma participação mais act iva por parte das Zonas 

de Caça Turística, referindo o exemplo da Feira de Mértola onde as Zonas de 

Caça Turística participaram activamente, não só com Stands, mas inclusive 

na organização da mesma. O Senhor Presidente refere ainda que esta é uma 

Feira diferente, sendo organizada pela “prata da casa”, ao contrário do que 

acontece nas outras Câmaras, que quando pretendem organizar um evento, 

contratam empresas para o fazer. Para terminar o Senhor Presidente prestou 

um agradecimento especial à ERTA – Entidade Regional do Turismo do 

Algarve, que colaborou na promoção da Feira através de publicidade nas 

caixas multibanco, jornais nacionais e revistas. ----------------------------------

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

seria importante que, como Vereador da oposição, fosse convidado a 

participar em reuniões de trabalho relativas aos eventos organizados pela 

Câmara, a fim de serem trocadas ideias e sugestões. -----------------------------

---------- O Senhor Presidente referiu que se os Senhores Vereadores assim o 

entendessem, poderiam dar as suas sugestões e opiniões relativamente a 

qualquer assunto no período antes da ordem do dia das reuniões do Executivo 

Municipal, já que nas mesmas se abordam todos os assuntos. -------------------

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

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

ÁGUA A VAQUEIROS – Minuta de Contrato;  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 unanimidade, 

aprovar a minuta do contrato da empreitada 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. ---------------------------------- 

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

---------- PROC. N.º 19/2010 – USO GERAL- Alteração – Maria dos Anjos 

Faria Pina de Noronha – Alcoutim; Foi presente uma informação da 

Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, referente ao assunto em 

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

emitir parecer favorável à pretensão do requerente, nos termos e com os 

fundamentos 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. ---------------------------------- 

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

---------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – Requer ente: 

Aníbal dos Ramos Prada – Martim Longo: Foi presente um requerimento 

de Aníbal dos Ramos Prada solicitando a alienação de uma parcela de terreno 

com a área de 30,00 m2, junto à sua habitação, sito em Mart im Longo. A 

junta de freguesia informa que não vê inconveniente ao pedido do requerente, 

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

aprovar a alienação de parcela de terreno de domínio público municipal, com 

a área de 30,00 m2, pelo preço de € 324,60 (trezentos e vinte e quatro euros e 

sessenta cêntimos), sendo o preço por m2 de € 10,82 (dez euros e oitenta e 

dois cêntimos), bem como submeter a mesma à apreciação da Assembleia 

Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 53.º nº 2 da 

alínea i), da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi  

dada pela lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------- 

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

----------  CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: José António Coelho 

Reigadinha: Foi presente um requerimento de José António Coelho 

Reigadinha, 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 rúst ico sito em Sitio do 

Deserto, Freguesia de Alcoutim, inscrito na matriz sob o art igo n.º 288 da 

secção 078, com a área de 0,136000 ha, em nome de Rita Afonso - Cabeça de 

Casal da Herança, e que se destina, segundo informações do requerente, para 

fins agrícolas. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- O referido prédio rústico será composto por 5 (cinco) compartes, 

cabendo 1/5 a Maria José Gomes, 1/5 a Mariana Afonso Gomes Macedo, 1/5 

a Alda Afonso Gomes Marques Fél ix, 1/5 a José Afonso Gomes e 1/5 a Pedro 

Jorge Pereira Gomes. ----------------------------------------------------------------  
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---------- 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. ---------------------------------- 

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

---------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – Requerente: Isabel 

Relógio: Foi presente um requerimento de Isabel Relógio, sol icitando parecer 

para efeitos do disposto do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 

com as respectivas alterações, relativamente à consti tuição em regime de 

compropriedade dos seguintes prédios rústicos: ---------------------------------- 

---------- Prédio rústico sito em Sitio dos Boeiros, Freguesia de Pereiro, 

inscrito na matriz sob o artigo n.º 7 da secção 016, com a área de 20,328000 

ha. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Prédio rústico sito em Barranco do Lírio, Freguesia de Pereiro, 

inscrito na matriz sob o artigo n.º 2 da secção 017, com a área de 27,088000 

ha em nome de Maria Joaquina Cavaco - Cabeça de Casal da Herança, e que 

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

 ---------- Os referidos prédios rústicos serão compostos por 2 (dois) 

compartes: ----------------------------------------------------------------------------

---------- O Prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 016.0007.0000, 

½ em nome de Maria Adelaide Cavaco Dias Salvador e ½ em nome de 

Eduardo António Cavaco; -----------------------------------------------------------

---------- O Prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 017.0002.0000, 

½ em nome e Maria Domingos Dias Cavaco de Oliveira e ½ em nome de José 

António Dias Cavaco. --------------------------------------------------------------- 

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

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

----------CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE: Requerente: F ernanda de 
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Jesus Dias Gonçalves: Foi presente um requerimento de Fernanda de Jesus 

Dias Gonçalves, 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 Portela Alta, Freguesia de Alcoutim, inscrito na matriz sob o artigo 

n.º 106 da secção 046, com a área de 6,886 ha, em nome de Maria Patrocínia, 

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

---------- O referido prédio rústico será composto por 4 (quatro) compartes, 

cabendo ½ a Arnaldo Dias Gonçalves, e restante ½ repart ido em: 1/6 em 

nome de Eduardo de Jesus Gonçalves, 1/6 em nome de Fernanda de Jesus 

Dias Gonçalves e 1/6 e nome de Horácio de Jesus Gonçalves. ------------------ 

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

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

---------- CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO - REPRESENTANTES DO 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM;  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 que, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 14º e alínea e) do 

n.º 2 do artigo 60º do Decreto – Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, a Câmara 

Municipal designe os representantes do Município de Alcoutim, para o 

Agrupamento de Escolas do Concelho, tendo sido nomeados os seguintes 

elementos: ---------------------------------------------------------------------------- 

• Hugo Miguel Gago Barradas (Vereador a tempo inteiro da CMA). ------ 

• Josélia Teixeira Vicente Rodrigues Palma (Técnica Superior – Área de 

investigação social aplicada). ----------------------------------------------- 

• Sofia Isabel Jesuino Matilde (Técnica Superior – Área de Psicologia). - 

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

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

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

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

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

um subsídio no valor de € 211,75 (duzentos e onze euros e setenta e cinco 

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 € 211,75 (duzentos e onze euros e setenta e cinco 

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

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

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

um subsídio no valor de € 14.500,00 (catorze mil e quinhentos euros) para 

fazer face às despesas inerentes à aquisição de próteses auditivas para os 

munícipes portadores de deficiência auditiva. ------------------------------------

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

conceder um subsídio de € 14.500,00 (catorze mil e quinhentos euros). -------

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

---------- COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE – PROJECTO 

VAMOS APANHAR O TEATRO – VATe:  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 atribuição de um subsídio à Acta – A Companhia de Teatro do 

Algarve, no valor de € 2.618,21 (dois mil  seiscentos e dezoito euros e vinte e 

um cêntimos), de modo a que a referida Companhia possa oferecer 

espectáculos e atel iês da sua produção, que decorrerão neste concelho em 

locais a acertar posteriormente entre a Companhia e a Câmara Municipal.  ---- 

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

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

---------- LOTEAMENTO INDUSTRIAL; NOTIFICAÇÕES AOS 

ADQUIRENTES PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS; 

INCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO – CADUCIDADE DO PRAZO:  

Foi presente uma proposta do Senhor 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. -------------- 

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

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

---------- LOTEAMENTO A SUL DE ALCOUTIM – INCUMPRIMENTO 

DO REGULAMENTO – RESTITUIÇÃO DO LOTE:  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. ---------------------------------- 

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

---------- ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA DE GENERALIZ AÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO; Foi presente uma adenda ao contrato 

programa em epígrafe. ---------------------------------------------------------------

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

aprovar a referida adenda. ----------------------------------------------------------

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

---------- AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: 

Foi presente uma informação da AMAL, referente ao protocolo de cooperação 

que envolve os Municípios, o Governo Civil do Distrito de Faro e as 
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Associações Humanitárias de Bombeiros, no âmbito da candidatura ao PO 

Algarve 21, em nome dos 16 Municípios, com o objectivo de dotar os 17 

Corpos de Bombeiros de novos meios e equipamentos. --------------------------

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

aprovar o referido protocolo de cooperação. --------------------------------------

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

---------- AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: 

Foi presente uma informação da AMAL, referente à quotização da AMAL no 

CIMAAL, através de contribuição financeira anual suplementar dos 

Municípios para a AMAL, cabendo ao Município de Alcoutim para o ano de 

2011 o montante de € 280,00 (duzentos e oitenta euros). ------------------------

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

aprovar a contribuição financeira no valor de € 280,00 (duzentos e oitenta 

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

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

---------- 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 


