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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 16/2011 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 14 de Setembro de 2011 
 

 

---------- Aos catorze dias do mês de Setembro 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: --

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

---------- CESSAÇÃO DE SUSPENSÃO DE MANDATO: Foi presente um 

requerimento do Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, Vereador 

eleito nas l istas do Partido Social Democrata a solicitar a cessação de 

suspensão do seu mandato, e retomar as suas funções uma vez que a sua 

situação clínica estabil izou. --------------------------------------------------------

---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------

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

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

fal ta do Senhor Vereador José Carlos da Palma Pereira, nos termos da alínea 
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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 15/2011, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 27 de Julho de 2011, 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.º175) respeitante ao dia 13 de Setembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.581.891,26 (um milhão 

quinhentos e oitenta e um mil oitocentos e noventa e um euros e vinte e seis 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.233.464,92 (um milhão duzentos e 

trinta e três mil quatrocentos e sessenta e quatro euros e noventa e dois 

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 343.628,58 (trezentos e quarenta e 

três mil  seiscentos e vinte e oito euros e cinquenta e oito cêntimos). ---------- 

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

----------  PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não se realizaram 

intervenções. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- EMPREITADA DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A 

SANTA JUSTA – APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO – Rat ificação: Foi 

presente o processo em apreço para efeitos de ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente, datado de 22 de Agosto de 2011. ----------- 

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

rat if icar o despacho de aprovação da minuta de 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. ---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- EMPREITADA DE REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE MARTIM LONGO – Coordenação de Segurança – 

Aprovação do PSS – Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos 

de ratif icação do despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 01 de 

Agosto de 2011. ---------------------------------------------------------------------- 

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

rat if icar o referido despacho. ------------------------------------------------------- 

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

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE/Reclamante: José Guerreiro Lopes – POSSE 

ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL/EXECUÇÃO COERCIVA DAS OBRA S – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 10 de Agosto de 2011.  

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

rat if icar o referido despacho. ------------------------------------------------------- 

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE/Reclamante: José Manuel Malveiro – POSSE 

ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL/EXECUÇÃO COERCIVA DAS OBRA S – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 10 de Agosto de 2011.  

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

rat if icar o referido despacho. ------------------------------------------------------- 

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE/Reclamante: Joana Mota – POSSE 

ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL/EXECUÇÃO COERCIVA DAS OBRA S – 

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo senhor Presidente, datado de 10 de Agosto de 2011.  

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

rat if icar o referido despacho. ------------------------------------------------------- 

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE/Reclamante: Joana Mota – POSSE 

ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL/EXECUÇÃO COERCIVA DAS OBRA S – 



 

 4

Ratificação: Foi presente o processo em apreço para efeitos de rati f icação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente, datado de 24 de Agosto de 2011.  

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

rat if icar o referido despacho. ------------------------------------------------------- 

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

---------- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – 2012: 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 à fixação das taxas para os efeitos previstos no n.º 

1 do artigo 112.º, do CIMI. ---------------------------------------------------------

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galrito aprovar a referida proposta, 

e submeter a mesma à Assembleia Municipal para os efeitos previstos no n.º 

5 do artigo 112º do CIMI. ----------------------------------------------------------- 

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

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

---------- PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 2012: Foi presente uma proposta 

do Senhor Presidente, a qual se dá por transcrita para todos o efeitos legais e 

fica arquivada em pasta anexa à presente acta, referente à participação 

variável no IRS para o ano de 2012, prevista no n.º 2 do artigo 20.º da Lei 

das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a referida proposta e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 

nos termos da alínea h) do n.º 2 do art igo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, al terada e republ icada 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. ---------------------------------- 

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

----------  I REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP: Foram presentes os documentos 

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

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

abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves 
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aprovar os documentos em apreço, bem como submeter os mesmos à 

apreciação da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto 

do artigo 53.º nº 2 da alínea b), 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. --------------- 

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

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

---------- PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – Ano Lectivo 2011/2012: Foi 

presente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2011/2012.--

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

aprovar o plano em causa. ----------------------------------------------------------- 

---------- PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALCOUTIM E A ALMARGEM – 

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO CULTURAL E AMBIE NTAL DO 

ALGARVE – Ratificação: Foi presente o Protocolo de intervenção no âmbito do 

Projecto Via Algarviana II para rati f icação pela Câmara Municipal, tendo 

este sido assinado pelo Senhor Presidente da Câmara, a vinte e cinco de 

Julho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

rat if icar o referido 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. ---------------------------------- 

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

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

---------- GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM: Solicitando um subsídio 

no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) para fazer face às despesas 

inerentes à realização das act ividades da Festa de Alcoutim. -------------------

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

conceder um subsídio 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. ---------------------------------- 

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS: Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da Festa de Verão 
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em Vaqueiros, que decorreu nos dias 27 e 28 de Agosto. ------------------------

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

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

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

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  Solicitando um 

subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da Vigíl ia de S. 

Bento em Alcaria Queimada, que decorreu a 09 de Agosto. ---------------------

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

conceder um subsídio no valor de € 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete 

euros e cinquenta 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. ----------------------------------  

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

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

o pagamento do Projecto para a Unidade de Cuidados Continuados no valor 

de € 17.693,55 (dezassete mil seiscentos e noventa e três euros e cinquenta e 

cinco cêntimos), no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado a 20 de 

Maio de 2009. ------------------------------------------------------------------------

---------- Neste ponto o Senhor Presidente referiu que é de extrema 

importância a criação desta unidade, uma vez que os Hospitais públicos estão 

sobrecarregados, e as condições são cada vez mais precárias. ------------------

---------- O Senhor Vereador José Galri to interveio para referir que há já 

algum tempo que se fala da unidade de cuidados continuados, especialmente 

durante as campanhas eleitorais, obviamente que não é contra, contudo 

manifestou alguma estranheza pelo facto de ser a Santa Casa da Misericórdia 

a l iderar este projecto, faria mais sentido que este projecto fosse entregue 

aos Bombeiros Voluntários, uma vez que a Santa Casa não possui meios 

adequados, ao contrário dos Bombeiros, e acabaria por ser a Câmara, mais 

uma vez, a financiar a Santa Casa para a aquisição de, por exemplo, meios de 

transporte adequados para servir os seus utentes. --------------------------------
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---------- O Senhor Presidente usou novamente da palavra para explicar que já 

conferenciou com os Bombeiros sobre esse assunto, e como não manifestaram 

interesse em encabeçar o projecto, a Câmara tem o dever de apoiar a Santa 

Casa, sendo esta também uma IPSS (instituição Particular de Sol idariedade 

Social). Menciona ainda que posteriormente poder-se-á celebrar acordos 

entre as duas instituições, para que estas se articulem e haja um bom 

funcionamento entre ambas, a fim de servir a unidade da melhor forma. ------ 

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galrito, conceder 90% do valor 

solicitado, designadamente € 15.924,20 (quinze mil novecentos e vinte e 

quatro euros e vinte cêntimos). ----------------------------------------------------- 

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

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

----------- EMPREITADA DO PARQUE DE MERENDAS E AUTO-

CARAVANISMO DO PEREIRO – Relatório Final – Art.º 14 8º do Código 

dos Contratos Públicos: 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, com vista à 

adjudicação da empreitada acima referida À Empresa Classificada em 1º 

lugar, José Quintino Lda., pelo montante da sua proposta de € 174.900,00 

(cento e setenta e quatro mil e novecentos euros) + IVA, por um prazo de 

execução de 6 (seis) 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. ----------------------------------

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

---------- AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO PROPRIEDADE DA 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALCOUTIM (AHBVA) – Exercício de direi to de preferên cia - 

Ratif icação: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente datada de 16 de 

Agosto de 2011, 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. -------------------------------------------------- 
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, 

rat if icar 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. ---------------------------------- 

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

---------- CLUBE DE CAÇADORES VALE LARGO SANTA JUST A: 

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 as Festas de 

Santa Justa, que se realizaram nos dias 19, 20 e 21 de Agosto 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. ---------------------------------- 

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

---------- ASSOCIAÇÃO MAGIC CROCODILE: PEDIDO DE IS ENÇÃO 

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 o Festival Free Flow, que teve lugar de 17 a 

2 de Agosto do corrente ano, na freguesia de Vaqueiros, sito em Casas 

Velhas. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------- 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, com vista à restituição da posse para o Município pela 
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reversão do lote n.º 10 do Loteamento a Sul de Alcoutim, bem como entregar 

90% do valor correspondente ao montante pago pelo adquirente na outorga da 

escri tura pública. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

---------- ALIENAÇÃO DE 3 LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO, EM LOTEAMENTO MUNICIPAL. LOTEAMENTO A SU L 

DA VILA 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, 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. ----------------------------------

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

---------- ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALCOUTIM – Aprovação de 

patrono: 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 atr ibuição do nome 

de Manuel Cavaco Afonso ao Estádio Municipal de Alcoutim, passando a 

designar-se por “Estádio Municipal Manuel Cavaco Afonso”. ------------------ 

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

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

---------- TOPONÍMIA DA VILA DE ALCOUTIM – Aprovação de três 

topónimos na vila de Alcoutim: Foi presente uma proposta do Senhor 
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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, com vista à aprovação dos topónimos 

Avenida Professor José Maria Mendes Amaral, Praceta Manuel Serafim e 

Avenida Fernando Lopes Dias, bem como à revogação da del iberação tomada 

em Reunião de Câmara de 08 de Abril de 2009 que atribuiu à Urbanização 

Cercado da Eira o nome de Urbanização Manuel Cavaco Afonso. --------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito questionou o Senhor Presidente por 

que razão não teve conhecimento deste assunto. ----------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio, referindo que este trabalho foi  

efectuado durante o mês de Agosto, e como não se realizam reuniões, não foi  

possível dar conhecimento aos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo 

Gonçalves, lamentou o facto, endereçando as mais sinceras desculpas. -------- 

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

uma abstenção do Senhor Vereador José Galrito, 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. ----------------------------------

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

---------- 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 quarenta 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 


