
 

 1

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 15/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 27 de Julho de 2011 
 

 

---------- Aos vinte e sete dias do mês de Julho 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, 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 

maioria dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

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

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

---------- JUSTIFICAÇÃO DA FALTA:  A Câmara considerou just if icada a 

fal ta do Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------- 

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

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

Presidente pôs à discussão a acta n.º 14/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 13 de Julho de 2011, cujo texto foi previamente distr ibuído 

pelos membros presentes na mesma reunião. --------------------------------------
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---------- 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.º142) respeitante ao dia 26 de Julho, que apresentava 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.749.802,74 (um milhão 

setecentos e quarenta e nove mil  oitocentos e dois euros e setenta e quatro  

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.375.491,98 (um milhão trezentos e 

setenta e cinco mil  quatrocentos e noventa e um euros e noventa e oito 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 369.859,02 (trezentos e sessenta e 

nove mil oitocentos e cinquenta e nove euros e dois cêntimos). ----------------

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

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

Hugo Barradas interveio para fazer referência à comemoração do 10º 

aniversário da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, no passado dia 26 

de Julho, que teve lugar no Teatro das Figuras em Faro, com a realização de 

um Concerto, e que contou com a participação de quatro alunos do Pólo de 

Alcoutim, no âmbito do protocolo entre o Município e a Orquestra Juvenil do 

Algarve, contemplando dois pólos de ensino em Martim longo e Alcoutim. --- 

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para fel icitar o Gonçalo 

Galrito, fi lho do Senhor Vereador José Galrito, pela sua participação na “ 

Música na Praça”, evento organizado pela Câmara Municipal,  que decorre às 

quartas feiras, na Praça da República, pelas 22 horas até f inal de Agosto. 

Evento que conta sempre com a participação de artistas da terra. --------------

---------- O Senhor Vereador José Galri to usou da palavra para agradecer, 

enquanto pai do Gonçalo, pela oportunidade que lhe foi dada. ------------------

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

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

ÁGUA A SANTA JUSTA  – Relatório Final : 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 à adjudicação da Empreitada em epígrafe, à Empresa classif icada 

em 1º lugar, Manuel António & Jorge Almeida – Construções S.A. pelo 
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montante da sua proposta de € 273.688,99 (duzentos e setenta e três mil 

seiscentos e oitenta e oito euros e noventa e nove cêntimos) + IVA à taxa 

legal em vigor, por um prazo de execução de dez meses. ------------------------

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

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

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

SANEAMENTO BÁSICO DE FARELOS E CLARINES – 2º Pedido de 

Prorrogação de Prazo: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a 

qual se dá por transcrita para todos os efeitos legais e f ica 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 prorrogação do prazo para execução da obra de 30 dias, bem como 

o plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro, nos termos da 

informação da Divisão de Obras Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamento, 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. ----------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO ANTIGO EDIF ÍCIO 

DAS FINANÇAS – Plano de Trabalhos actualizado: 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. ---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE URB ANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO DO CONCELHO DE ALCOUTIM – Discussão Públ ica; Foi presente 

uma informação da Divisão de Obras Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamento, Ambiente e Serviços Urbanos, referente ao assunto em 

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

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

aprovar as alterações ao referido Projecto de Regulamento, nos termos da 

informação supra-citada, bem como submeter o mesmo à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do 

art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------ 

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

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

---------- PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS 

DO CONCELHO – PROJECTO DE EXECUÇÃO / Alteração: 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 alteração do Projecto de Execução (Projecto de Estabil idade, 

Processo de Concurso, Caderno de Encargos, Mapa de Trabalhos e Estimativa 

de Custo da Obra), para execução da Empreitada supra mencionada, e se 

proceda à abertura de concurso públ ico, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, bem como, que se aprove a constituição do Júri para o concurso, de 

acordo com a 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. ---------------------------------- 

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

---------- REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, TARIFAS, PREÇOS E 

LICENÇAS – Alteração Pontual: 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, 
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referente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------

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

suspender a aplicação pelo período de 2 (dois) anos, sujeito a renovação de 

acordo com a conjuntura social à data existente, o Artigo 22.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas, Tari fas, Preços e Licenças, em vigor e 

submeter a presente proposta, após deliberação, à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea a) do n.º2 do artigo 53.º da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 € 221,40 (duzentos e vinte e um euros e quarenta 

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 € 221,40 (duzentos e vinte e um euros e quarenta 

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

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

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

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

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

---------- ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE:  Solicitando 

patrocínio para o evento “Mamamaratona 11”, a real izar no dia 16 de 

Outubro em Portimão, que tem por objectivo a angariação de fundos para a 

construção da “Casa Flor das Dunas”, local para alojamento temporário para 

doentes em tratamento por radiações na Unidade de Radioterapia da 

Associação Oncológica do Algarve. ------------------------------------------------ 

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

conceder um subsídio no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta 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. ---------------------------------- 

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

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

ETNOGRÁFICO E CULTURAL DE MARTIM LONGO: Solicitando um 

subsídio para fazer face a despesas inerentes à real ização das tradicionais 

Festas de Mart im Longo a realizar nos dias 2, 3 e 4 de Setembro. -------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 3.250,00 (três mil duzentos 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. ---------------------------------- 

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

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

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

RECREATIVA DOS AMIGOS DE GIÕES: Solicitando um subsídio para 

fazer face a despesas inerentes à realização das Festas em Honra de N. Sr.ª 

da Assunção, a realizar nos dias 13 e 14 de Agosto. ----------------------------- 

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

conceder um subsídio no valor de € 1.625,00 (mil  seiscentos e vinte 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. ---------------------------------- 

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

--------- CLUBE ATC AVENTURA:  Solicitando um subsídio, para fazer face 

às despesas com a XVII Descida do Guadiana em canoa, a realizar nos dias 

29, 30 e 31 de Julho. -----------------------------------------------------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 325,00 (trezentos e vinte 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. ----------------------------------
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---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas apelou à sensibil idade dos 

participantes durante o almoço que terá lugar no Castelo, uma vez que este é 

visitado por turistas que adquirem bilhete para o efeito. ------------------------

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

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

---------- SUSPENSÃO DE MANDATO: Foi presente um requerimento do 

Senhor José Carlos da Palma Pereira, Vereador eleito nas l istas do Partido 

Social Democrata, a solicitar por motivos de doença, a suspensão do seu 

mandato, a partir de 01 de Agosto de 2011, pelo máximo do prazo previsto no 

art.º 77 da Lei 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. ---------------------------------- 

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

Vereador José Carlos Pereira organizou os serviços de uma maneira 

espectacular, no sentido de agil izar o trabalho durante a sua ausência. 

Mencionou ainda as suas excelentes capacidades de trabalho, inteligência e 

seriedade, desejando-lhe as rápidas melhoras, para retomar as suas funções 

na Câmara, uma vez que este é o seu lugar. --------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Galrito usou da palavra para endereçar as 

rápidas melhoras ao Senhor Vereador José Carlos Pereira, e que tudo lhe 

corra da melhor forma, para poder regressar. ------------------------------------- 

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

aprovar o requerido pelo Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira. -----  

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

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

---------- PROCEDIMENTO DISCIPLINAR / Relatório Fin al – Decisão: 

Foi presente o Relatório Final sobre o Procedimento Disciplinar Comum n.º 

1/2011, instaurado à funcionária Sandra Isabel Rodrigues Dionísio, propondo 

a apl icação da Pena Disciplinar de Despedimento por facto imputável ao 

trabalhador, bem como o parecer emitido pelo STAL – Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local. ------------------------------------------- 

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

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

Declaração de Voto: Os Vereadores do Part ido Socialista entendem que no 
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que diz respeito a este Processo Disciplinar, que: poderão e deverão usar 

outras medidas igualmente eficazes e dissuasoras. Que a pena de 

despedimento ao trabalhador é uma pena excessivamente dura. Como tal,  

votamos contra. Alcoutim 27 de Julho de 2011. Os Vereadores do P.S.” ------ 

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

voto de qualidade exercido pelo Senhor Presidente, e dois votos contra, dos 

Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves, aprovar o acima 

proposto, nas conclusões do instrutor em sede de relatório f inal.  -------------- 

---------- 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 - 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA – Licença especial de ruído para 

espectáculos; Ratif icação: Foi presente um pedido de isenção de pagamento 

de taxa referente à l icença de ruído para espectáculos, para a Festa 

Tradicional da Barrada, que se realizou nos dias 22 e 23 de Julho do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------

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

rat if icar a isenção do pagamento da taxa. ----------------------------------------- 

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS -  PEDID O 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 Festa Tradicional de Verão, a realizar nos dias 

27 e 28 de Agosto do corrente ano. ------------------------------------------------

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

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

---------- 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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---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS -  PEDID O 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 a Festa de Verão em Alcaria Queimada, a 

realizar no dia 09 de Agosto do corrente ano. ------------------------------------

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

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

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE GIÕES -  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 o Baile inserido na Feira anual, a realizar no dia 04 de 

Agosto do corrente ano. -------------------------------------------------------------

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

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

---------- 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 NA ZONA INDUSTRIAL DE ALCOUTIM / 

Atribuição de Lote:  Foi presente a acta de negociação referente à atribuição 

do lote 17 da Zona Industrial de Alcoutim ao Sr. Nuno Fil ipe castelo 

Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir o referido lote nos termos constantes na acta de negociação 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. ----------------------------------

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

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

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES “MOINHO DA 
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ROCHA” – VÁRZEA: 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 de 25 mesas e 100 cadeiras à Associação, para apoio à realização de 

iniciativas culturais e recreativas.-------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida proposta de protocolo. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

---------- Antes do término da reunião o Senhor Presidente propôs ao 

executivo a não real ização das reuniões no mês de Agosto, devido a ser o 

período habitual de férias, proposta que foi aceite por unanimidade. ---------- 

---------- 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 vinte minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que 

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

Administrat iva Financeira de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de 

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

       O Presidente         O Secretário 


