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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 11/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 25 de Maio de 2011 
 

 

---------- Aos vinte e cinco dias do mês de Maio 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 10/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 11 de Maio de 2011, cujo texto foi previamente distribuído 

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

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

a referida acta, com uma abstenção do Senhor Vereador Hugo Barradas, por 

não ter estado presente na referida reunião. ---------------------------------------

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

T-dois da Tesouraria (n.º99) respeitante ao dia 24 de Maio, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.793.651,81 (um milhão 

setecentos e noventa e três mil seiscentos e cinquenta e um euros e oitenta e 

um cêntimos); ------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Orçamentais - € 1.398.679,83 (um milhão trezentos e 

noventa e oito mil  seiscentos e setenta e nove euros e oitenta e três 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------

---------- Operações Não Orçamentais - € 390.344,97 (trezentos e noventa mil 

trezentos e quarenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos). ----------------

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

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

Osvaldo Gonçalves interveio para questionar para quando a l impeza da 

vegetação nos arruamentos da freguesia de Mart im Longo. ---------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para responder que o concurso já foi 

lançado, porém essa tarefa, em tempos foi executada pela Junta de Freguesia. 

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

Senhor Vereador José Galrito, parece ter ficado incomodado na últ ima 

reunião, mais concretamente com os dados apresentados pela DGAL, 

relativamente ao ranking do pagamento das câmaras municipais aos 

fornecedores, onde se verificou que o município de Alcoutim estava 

classificado em 1º lugar, das 308 câmaras do País, com uma média de 

pagamento de três dias. Argumentado posteriormente o assunto da 

deserti f icação no concelho, acusando o Senhor Vereador José Carlos Pereira 

de não estar a dizer a verdade, quando este o confrontou com o facto de que o 

PS também tinha responsabil idades no fenómeno da deserti f icação uma vez 

que esteve no poder dezassete anos e a mesma continuou a crescer. Para 

provar que estava a dizer a verdade, pois em polí t ica não vale tudo, é 

essencial que prevaleça o sentido de seriedade e de responsabil idade, o 

Senhor Vereador José Carlos Pereira foi averiguar, confirmando, que de facto 

o PS esteve no poder durante dezassete anos, chegando à conclusão que o 

Senhor Vereador José Galrito deveria informar-se convenientemente, antes de 

abordar os assuntos, e assumir responsabi l idades dos seus comentários. ------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio referindo que por 
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momentos julgou que a intervenção do Senhor Vereador José Carlos Pereira 

fosse para apresentar um projecto com o objectivo de combater a 

deserti f icação no concelho de Alcoutim, mas chegou à conclusão que não se 

tratava de nenhum projecto, sendo apenas para esmiuçar pormenores 

relativamente ao número de anos que o PS esteve no poder. Refere que 

simplesmente fez alusão ao Senhor Manuel Cavaco, pois foi a figura de mais 

impacto para o PS, estando no poder pós 25 de Abril, onde as condições eram 

parcas e com muitas dificuldades. Conclui referindo, que em sua opinião, o 

que se pôde registar da últ ima reunião, no período antes da Ordem do Dia,  

foi a necessidade de inverter a deserti f icação no concelho de Alcoutim, 

apostando em projectos para fixar os jovens no concelho, bem como a 

população em geral. ------------------------------------------------------------------

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

mais uma vez, f icou estupefacto com a intervenção do Senhor Vereador José 

Galrito, pois este continua a faltar à verdade, continuando a acusar o PSD de 

não ter feito quaisquer projectos para o concelho, nesse sentido o Senhor 

Vereador José Carlos Pereira sugere ao Senhor Vereador José Galrito que 

estabeleça uma comparação entre os projectos executados durante os 

dezassete anos em que o PS governou, e os dezassete anos em que o PSD está 

a governar, podendo concluir quem mais trabalhou para combater a 

deserti f icação. Ainda relativamente aos projectos, o Senhor Vereador José 

Carlos Pereira referiu que mesmo em tempo de crise, a Câmara tem trinta e 

cinco projectos contemplados nas Grandes Opções do Plano para executar, 

fal tando apenas lançar três, bem como que, todos os projectos são discutidos 

e votados favoravelmente nas reuniões de Câmara, inclusivamente pelo 

Senhor Vereador José Galrito. No que diz respeito à deserti f icação, o Senhor 

Vereador José Carlos Pereira aconselha o Senhor Vereador José Galrito a 

estudar melhor o assunto para posteriormente o poder discutir. ----------------

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

Senhor Vereador José Carlos Pereira o que é que foi feito na barragem do 

Pereiro desde que o PSD está no poder, uma vez que ao f im de dezoito anos é 

que apresentaram um projecto. -----------------------------------------------------

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

que existem prioridades, e que por causa da barragem do Pereiro, e outras 

barragens, o PS hipotecou o futuro do concelho, deixando a Câmara numa 
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grave situação de endividamento. --------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra, para questionar o Senhor 

Vereador José Galri to, se tem conhecimento da existência de mais algum 

concelho no Algarve que se encontre em deserti f icação, uma vez que abordou 

esse tema novamente. ---------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Galrito usou da palavra para dizer que nada 

tem a ver com os outros concelhos, apenas se interessa pelo concelho de 

Alcoutim, além de que, nos outros concelhos do Algarve foram realizados 

outros investimentos que não são exequíveis neste concelho. Refere ainda 

que a Câmara tem vocacionado muitos esforços no sentido de procurar 

cativar pessoas para o concelho, acabando por esquecer as pessoas que cá 

vivem. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente continuou a sua intervenção referindo que não 

é por uma mentira se dizer muitas vezes que se torna numa verdade. A 

questão que colocou ao Senhor Vereador José Galrito foi muito simples, mas 

pela resposta dada, veri fica que não conhece a realidade, contudo, não 

admite, sendo mais coerente admitir que não tinha conhecimento sobre esse 

assunto. No entanto o Senhor Presidente esclareceu, mencionando que 

existem neste momento nove concelhos em desertif icação, estando os 

concelhos de Silves, Tavira e Monchique numa situação mais grave, onde o 

rácio natal idade versus mortalidade é superior ao do concelho de Alcoutim. 

Continuou referindo, que não deixa de ser irónico que o nosso “impagável” 

Eng.º Sócrates ao ser confrontado com a situação de bancarrota do País, a 

compare aos outros Países da Europa, referindo que estão na mesma situação, 

e que o Senhor Vereador José Galrito apenas se preocupe com o concelho de 

Alcoutim. Concluiu questionando o Senhor Vereador José Galrito se este tem 

conhecimento de quantos postos de trabalho existem no concelho de 

Alcoutim. -----------------------------------------------------------------------------

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

resposta a essa questão se encontra faci lmente nos cadernos eleitorais, em 

sua opinião refere que o Senhor Presidente está a derivar a questão da 

deserti f icação em diversas ramificações, para que se perca o conteúdo. 

Conclui comentando que, quando o concelho de Alcoutim for integrado 

noutro concelho, que parece estar para breve, esse desfecho será da inteira 

responsabil idade do PSD. -----------------------------------------------------------
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---------- O Senhor Presidente interveio, continuando a referir que toda a 

Serra Algarvia, Alentejo e todos os municípios do interior do País estão em 

deserti f icação, no entanto o Senhor Vereador José Galrito continua a referir 

que só o Concelho de Alcoutim vive este fenómeno. Interrogou ainda o que é 

que os cadernos eleitorais têm a ver com os postos de trabalho do Concelho 

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

---------- O Senhor Vereador José Galri to responde que é a preocupação 

central do concelho, já que cada vez existe menos população em Alcoutim, 

inclusivamente, mesmo com postos de trabalho acabam por abandonar o 

concelho. É importante ouvir a população e perceber quais a suas 

necessidades. Relativamente ao número de postos de trabalho existentes no 

concelho, refere não saber o que define postos de trabalho. ---------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para esclarecer o Senhor Vereador 

José Galrito que confirmou não existirem aulas de dança Sevilhana em 

Sanlucar, já que o Senhor Vereador José Galrito votou contra o protocolo 

celebrado entre o município e uma associação de dança espanhola. ------------

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

que, o problema da deserti f icação em Alcoutim teve início na década de 

sessenta, como já referiu na reunião anterior, e, ao que parece, a 

responsabil idade é do PSD, segundo o Senhor Vereador José Galrito. É nesse 

sentido que o Senhor Vereador José Carlos Pereira sugere ao Senhor 

Vereador José Galri to que averigúe o que é necessário para combater a 

deserti f icação. De facto, as câmaras municipais têm um papel importante no 

combate à deserti f icação através da construção de infra-estruturas 

rodoviárias, saneamento básico, equipamentos desportivos e culturais, etc.,  

etc., obras essas efectuadas. O concelho de Alcoutim apresenta as condições 

adequadas para o invest imento turístico, no entanto existem um conjunto de 

condicionalismos de ordenamento do terri tório que inviabil izam qualquer 

investimento, que só podem ser alterados com a vontade do poder central.  

Por exemplo, alguns investidores adquiriram terrenos, f izeram projectos que 

só em termos de criação de emprego gerariam postos de trabalho para cerca 

de 1/3 da população de Alcoutim, mas acabam por desistir devido às 

dificuldades impostas pelo Ministério do Ambiente, não podendo a Câmara 

ser responsabil izada por isso. O nosso concelho está integrado numa reserva 

ecológica, rede natura, leito de cheias, etc. Sendo esse o grande problema, 
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havendo sempre obstáculos na conclusão dos projectos, parte da resolução do 

problema está em inverter esta situação, permitindo a construção em zonas 

que neste momento são consideradas como área protegida, no entanto os 

nossos governantes nunca foram muito sensíveis a essa temática, não estando 

minimamente interessados no desenvolvimento do interior. Mas mais uma 

vez, o Senhor Vereador José Galrito parece não conhecer a realidade. 

Conclui referindo que seria muito importante a união de todos com vista a 

lutar contra todas as regras que o governo impõe neste âmbito. ----------------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas usou da palavra para referir que 

corrobora inteiramente com a intervenção do Senhor Vereador José Carlos 

Pereira, e mesmo não tendo estado presente na reunião anterior, gostaria de 

fazer referência ao comentário proferido pelo Senhor Vereador José Galrito, 

passando a citar o mesmo “…diversas vezes já foi mencionado que muito se 

fez em prol da população, em sua opinião provavelmente o que se fez foi mal  

feito…”  questionando-o de seguida se o saneamento básico, a construção das 

escolas, a água domicil iária, as infra-estruturas desportivas a construção de 

lares e os apoios socais foram “mal feitos”. --------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galri to interveio respondendo que não, mas 

que continuam a faltar projectos com alguma sustentabil idade para o 

concelho, e que deveriam concentrar diversos projectos apenas num projecto 

maior e mais sólido, com o objectivo de f ixar a população no concelho. ------

---------- O Senhor Presidente interveio referindo que o Senhor Vereador José 

Galrito tem projectos e ideias, e possivelmente deve ter uma “ varinha 

mágica” e que se estivesse no poder a desert if icação já teria desaparecido. 

Terminou referindo que ao longo destes anos chega à conclusão que o Senhor 

Vereador José Galri to é vazio de ideias, e que apenas é muito bom em 

intrigas de café e em blogs anónimos. Não é por acaso que num concelho 

socialista perde sistematicamente as eleições. ------------------------------------  

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

---------- PARQUE DE MERENDAS E AUTO-CARAVANISMO DO PEREIRO – 

Aprovação e 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, 

referente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a referida proposta, designadamente, que se aprove o Projecto de 

execução, Processo de Concurso, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, bem como que 

se proceda à abertura de concurso público, nos termos do código dos 

Contratos Públ icos, e que se aprove a constituição do Júri para o concurso, 

de acordo coma informação da DOPGU. -------------------------------------------  

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

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

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

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

----------  EMPREITADA DO LOTEAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

ALCOUTIM / ALTERAÇÃO – Validação do Plano de Segurança e Saúde: 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, nomeadamente que se proceda à validação da 

actualização do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada acima referida, 

bem como, que se dê conhecimento do mesmo às partes interessadas. ---------

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

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

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

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

---------- EMPREITADA DA AVENIDA DE MARTIM LONGO / I FASE – 

Cancelamento de garantia bancária: Foi presente uma informação da Divisão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e 

Serviços Urbanos, relativa ao cancelamento das garantias bancárias 

apresentadas pela fi rma José de Sousa Barra & Filhos, Lda., referente à 

empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------

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

mandar cancelar as garantias bancárias n.º 125-02-0741244 no valor de € 

7.194,31 (sete mil cento e noventa e quatro euros e trinta e um cêntimos). e 

n.º 125-02-1048411 no valor de € 7.523,01 (sete mil quinhentos e vinte e três 

euros e um cêntimo) ambas emitidas pelo Banco Comercial Português S.A. --

------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

BÁSICO DE FARELOS E CLARINES – Pedido de prorrogação de prazo: 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, nomeadamente que se proceda à prorrogação de 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos -------------------------------------------------------------------------------

---------- 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 O MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E O 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P.:  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 definir os termos e as condições em que há lugar à 

qualif icação habitacional nos termos do Programa Conforto Habitacional para 

Pessoas Idosas (PCHI), criado através do Despacho Normativo n.º 6717-

A/2007, de 05 de Abril.  ------------------------------------------------------------- 

---------- 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: --------------------------------------------

---------- A MOIRA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROMOÇÃO DO 

PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE ALCOUTIM:  Solicitando um subsídio 

no valor de € 30.000,00 (trinta mil euros) para fazer face às despesas 

inerentes à organização da XXVII Feira de Artesanato e Etnografia de 

Alcoutim, a realizar nos dias 11 e 12 de Junho do corrente ano. ---------------- 

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

atr ibuir 65% do valor solicitado, designadamente € 19.500,00 (dezanove mil  

e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------- 
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---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

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

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

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

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

Solicitando um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização 

das Festas dos Montes do Rio, a realizar nos dias 25 e 26 de Junho do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- 

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

atr ibuir um subsídio no montante de € 975,00 (novecentos e setenta e cinco 

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

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

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

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

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

---------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio no montante de 

€ 1.000,00 (mil euros), para fazer face às despesas inerentes à contratação de 

um guarda-nocturno, para o pavilhão instalado no Parque de Campismo de 

Monte Gordo, durante a época balnear. --------------------------------------------

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

atr ibuir 65% do valor solicitado, designadamente € 650,00 (seiscentos 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. ---------------------------------- 

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

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

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

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA – Licença especial de ruído para 

espectáculos; Foi presente um pedido de isenção de pagamento de taxa 

referente à l icença de ruído para espectáculos, para as Festas dos Montes do 

Rio, a realizar nos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano. ----------------------

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

isentar o pagamento da taxa. -------------------------------------------------------- 
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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. ---------------------------------- 

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

---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CES SÃO DE 

EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE EM GUERREIROS DO RIO: Foi presente 

o processo referente ao concurso em epígrafe, conforme deliberação tomada 

pela Câmara na reunião de 13 de Abril de 2011. ---------------------------------- 

---------- Após apreciação da proposta apresentada e a verif icação de que a 

mesma se encontra conforme o respectivo processo de concurso, nos termos 

da acta apresentada pelo Júri, a Câmara validou a supracitada acta e 

deliberou, por unanimidade, adjudicar a exploração do Quiosque em 

Guerreiros do Rio a Joseph Steven Anderson, pelo valor mensal de € 100,00 

(cem euros), durante o período de 2 anos. ----------------------------------------- 

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

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR – ANO 

LECTIVO 2010/2011 – Lista defini tiva: Foi presente uma informação do 

Gabinete de Acção Social, Saúde e Educação, referente ao assunto em 

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

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

aprovar a Lista Definit iva da atribuição das bolsas, conforme o previsto no 

n.º 4 do artigo 6º do Regulamento de Atribuição das Bolsas de Estudo. ------- 

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

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

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

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não se realizaram intervenções. ------ 

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

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

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze 

horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente 

acta, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da 
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Divisão Administrativa Financeira de Cultura e Desporto da Câmara 

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

       O Presidente         O Secretário 


