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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ATA N.º 17/2013 
 
 

Da reunião pública Ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 28 de outubro de 2013 
 
 

---------- Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e treze, nesta 

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

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

Excelentíssimos Senhores Osvaldo dos Santos Gonçalves, José Carlos da 

Palma Pereira, Paulo Jorge Cavaco Paulino, Dal i la Manuela Costa Barros e 

José D’Assunção Pereira Galrito, respetivamente Presidente e Vereadores do 

referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos fica arquivada em pasta 

anexa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ABERTURA DA REUNIÃO : - Verificando-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 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR : - O Senhor 

Presidente pôs à discussão a ata n.º 16/2013, da reunião pública 

extraordinária realizada no dia 21 de outubro de 2013, cujo texto foi 

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

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

aprovar a referida ata. ----------------------------------------------------------------

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

T-dois da Tesouraria (n.º206) respeitante ao dia 25 de outubro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.988.807,79 (um milhão, 

novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sete euros e setenta e nove 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.575.038,88 (um milhão, quinhentos e 

setenta e cinco mil , trinta e oito euros e oitenta e oito cêntimos); --------------

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

---------- Operações Não Orçamentais - € 405.486,59 (quatrocentos e cinco 

mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos). ---------

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

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

Carlos Pereira sol ici tou cópia da proposta de delegação de competências da 

Câmara Municipal no Presidente, aprovada na reunião anterior. Solicitou 

ainda esclarecimentos quanto à atribuição de pelouros, alertando que esse 

assunto deveria de ter constado nesta reunião, para conhecimento do restante 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O Senhor Presidente usou da palavra, explicando que o documento 

está a ser elaborado, e que, em princípio, ficará disponível até ao final do dia. 

---------- A Senhora Vereadora Dali la Barros interveio para mostrar o seu 

desagrado pelo facto do Senhor Dr. Francisco Amaral não ter estado presente 

na cerimónia de tomada de posse do novo executivo municipal. Sol ici tou 

ainda a remoção da propaganda eleitoral da CDU (Coligação Democrática 

Unitária), que ainda se encontra na Vila de Alcoutim. ----------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra referindo que serão tomadas as 

dil igências necessárias para a remoção da propaganda eleitoral.  Quanto à 

ausência do Dr. Francisco Amaral na cerimónia de tomada de posse, referiu 

também ter ficado surpreso, e que entretanto, já falou com o Dr. Francisco 

Amaral sobre o assunto. Concluiu, mencionando não ter t ido nenhuma 

responsabil idade direta sobre o sucedido, tendo pedido esclarecimentos 

quanto ao protocolo, ao que foi  informado que apenas foi efetuada uma 

informação da tomada de posse. -----------------------------------------------------
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---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio referindo que é 

necessário apurar responsabi l idades. Inclusive tem conhecimento de pessoas e 

instituições que foram convidadas. Referiu ainda que a cerimónia da tomada 

de posse é articulada em conjunto com o Ex-Presidente da Assembleia 

Municipal e o atual Presidente da Câmara Municipal. Esta é uma falha grave, 

ficando a ideia de que o Sr. Dr. Francisco Amaral não esteve presente porque 

não quis. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Senhora Vereadora Dali la Barros referiu que na cerimónia 

estiverem presentes entre outros, os Presidentes de Câmara de S. Brás e 

Tavira, certamente não viriam se não tivessem sido convidados. ----------------

---------- O Senhor Presidente interveio, esclarecendo que os indivíduos em 

questão estiveram presentes na qualidade de meros assistentes, não tendo sido 

convidados formalmente, além disso sempre mostraram interesse e 

disponibil idade para apoiar no que fosse preciso. Relativamente aos convites, 

referiu que irá averiguar esse assunto. --------------------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio referindo que o nome do 

Sr. Dr. Francisco Amaral constava na l ista dos cumprimentos que o Senhor 

Presidente iria endereçar durante a tomada de posse. -----------------------------

---------- O Senhor Presidente referiu também ter estranhado o facto de, na 

tomada de posse, não ter estado presente ninguém para fi lmar ou fotografar a 

cerimónia. Mais uma falha, que também não foi da sua responsabi l idade. -----

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira questionou o Senhor 

Presidente se a afirmação que proferiu, foi com o sentido de o 

responsabil izar. Esclarecendo que a Câmara tem duas técnicas de 

comunicação, estando uma de serviço, e não tem a obrigação de fotografar 

eventos, se o faz é porque assim o entende, inclusivamente à data da tomada 

de posse, a técnica estava de férias. ------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra referindo ter conhecimento que 

a técnica de comunicação estava de férias, pois esta informou-o via SMS. -----

---------- O Senhor Presidente interveio para informar que na passada quarta-

feira, (dia 23), a Câmara Municipal de Alcoutim, apoiou a manifestação 

organizada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Secundária de Vila Real de Santo António, pelo final da uti l ização de 
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contentores como sala de aula. ------------------------------------------------------

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

---------- DESPACHO – FIXAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO:  

Foi presente o despacho em epígrafe, referente à nomeação do Senhor 

Vereador José D’Assunção Pereira Galrito, como vereador a tempo inteiro. --- 

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

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

----------  DESPACHO – DESIGNAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE:  Foi 

presente o despacho em epígrafe, referente à designação como Vice – 

Presidente, do Senhor Vereador Paulo Jorge Cavaco Paulino. ------------------- 

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

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

---------- O Senhor Presidente propôs a inclusão de assuntos não incluídos na 

ordem do dia, para deliberação, dada a urgência dos mesmos. -------------------

---------- A proposta foi aceite por unanimidade. ----------------------------------

---------- Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador José Carlos Pereira 

solicitou esclarecimentos no que se refere ao número exato de dois terços dos 

membros do executivo, referindo ter dúvidas nesse sentido. Sugeriu então que 

fosse pedido um parecer à Associação Nacional de Municípios ou à AMAL, 

para que não restem quaisquer dúvidas sobre este assunto. ---------------------- 

---------- O Senhor Presidente referiu que irá ordenar dil igências no sentido 

de esclarecer o assunto. -------------------------------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO NA ZONA 

INDUSTRIAL DE ALCOUTIM – Cancelamento de garantia bancária: Foi presente 

uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, relativa ao cancelamento de 

garantia bancária apresentada pela fi rma Construções Aquino & Rodrigues, 

S.A., com a denominação alterada para Aquino Construções, S.A. referente à 

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

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

solicitar ao BPN – Banco Português de Negócios, S.A., o cancelamento da 

garantia bancária n.º 1062/2004-S no valor de € 38.460,91. --------------------- 
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---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO NA ZONA 

INDUSTRIAL DE ALCOUTIM – Restituição de caução: Foi presente uma 

informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, relativa à restituição de caução 

à fi rma Construções Aquino & Rodrigues, S.A., com a denominação alterada 

para Aquino Construções, S.A. referente à empreitada em epígrafe. ------------  

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

aprovar o reembolso à referida firma a importância de € 578,57 referente a 

10% de reforço de caução. ----------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DA E.M. 507 – PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO 

TROÇO CRUZAMENTO DA E.N. 122 A ALCOUTIM – Substitui ção de caução: Foi 

presente uma informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbanística, Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, relativa à 

substi tuição de caução à firma José de Sousa Barra e Filhos, Lda. referente à 

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

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

aprovar o reembolso à referida fi rma a importância de € 24.574,40, referente 

a 5% de reforço de caução. ---------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DA E.M. 507 – PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO 

TROÇO CRUZAMENTO DA E.N. 122 A ALCOUTIM – Redução de seguro de caução 

de adiantamento: Foi presente uma informação da Divisão de Obras,  

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos, relativa à redução de seguro de caução da empreitada em epígrafe. --  
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar à Companhia de Seguros AXA Portugal, S.A. a dedução de € 

92.315,68 do referido seguro de caução. ------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------

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

---------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – Ano let ivo 

2013/2014: 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 ata, desta fazendo parte integrante referente ao assunto em epígrafe. 

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

aprovar a abertura de concurso público para candidatura às bolsas de estudo 

para ensino superior para o ano letivo de 2013/2014; Que sejam atribuídas 30 

bolsas, no valor de 100 Euros por mês, durante dez meses, e que seja 

constituída a Comissão de Análise de Bolsas de estudo pelos seguintes 

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

- Josélia Teixeira Vicente Rodrigues Palma – Técnica do Município. ----------

- Sofia Isabel Jesuíno Matilde – Técnica do Município. --------------------------

- Um docente do agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim a nomear 

pela Direção do Agrupamento. ------------------------------------------------------ 

- José D’Assunção Pereira Galrito – Vereador da Bancada do Partido 

Socialista. -----------------------------------------------------------------------------

- Dali la Manuela Costa Barros – Vereadora da Bancada do Partido Social 

Democrata. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

---------- DOAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA INTITU LADA “ LIVROS 

AO VIVO ”: Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e 

Financeira, de Cultura e Desporto referente ao assunto em epígrafe. -----------

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

aceitar a doação supramencionada, nos termos da alínea j),  do n.º1 art igo 33.º 

da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------------- 
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---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO: ----------- ----------------------

---------- CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALCOUTIM E A ASSOCIAÇÃO INTER VIVOS: Foi presente uma minuta 

de contrato em epígrafe, a qual se dá por transcrita para todos os efeitos 

legais e fica arquivada em pasta anexa à presente ata, desta fazendo parte 

integrante, referente à atr ibuição de apoio financeiro para a execução da 

época desportiva 2013/2014 de futsal, no montante de € 10.000,00 (dez mil 

euros). A atribuição financeira será efetuada em três prestações, conforme 

consta no contrato acima referido. -------------------------------------------------- 

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

aprovar o referido contrato programa. ---------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

---------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – ASSOCIAÇÃO “A 

MOIRA”:  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 ata, desta fazendo parte integrante referente ao assunto em epígrafe.   

---------- A Senhora Vereadora Dali la Barros não participou na votação deste 

ponto, por se considerar impedida nos termos do n.º 6 do artigo 55.º da lei  n.º 

75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------- 

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

abrigo da LCPA e conjugado com o disposto na alínea o) do nº.1 do art.º 33 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, atr ibuir um subsídio de € 3.485,00 à 

Associação a Moira, não se reformulando nesta data quaisquer Protocolos 

vigentes para o ano 2013 assumidos pelo anterior Executivo Camarário. ------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira solicitou esclarecimentos 

quanto à legit imidade dos Eleitos Locais na participação de votação sobre 



 8

assuntos referentes a associações que os mesmos integrem. Propôs que fosse 

pedido um parecer à Associação Nacional de Municípios ou à AMAL. ---------

---------- A proposta do Senhor Vereador José Carlos Pereira foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – GDA – GRUPO  

DESPORTIVO 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 ata, desta fazendo parte integrante 

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

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

abrigo da LCPA e conjugado com o disposto na alínea o) do nº.1 do art.º 33 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, atribuir um subsídio de € 10.040,00 ao 

GDA – Grupo Desportivo de Alcoutim. -------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS E 

DEDICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS: 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 ata, desta fazendo 

parte integrante, referente a lapso na entrega das referidas condecorações a 

dois funcionários com mais de 25 anos de serviço. -------------------------------

---------- Posto o assunto à votação a Câmara del iberou, por unanimidade a 

atr ibuição de medalhas de bons serviços e dedicação aos funcionários: 

Arl indo José Diogo Mestre e José Sebastião. -------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

---------- EMPREITADA DA E.M.507 – PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO 

TROÇO CRUZAMENTO DA E.N. 122 A ALCOUTIM – Redução do seguro de caução 

de adiantamento: Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 



 9

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos, relativa à redução de seguro de caução da empreitada em epígrafe. --  

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

solicitar à Companhia de Seguros AXA Portugal, S.A. a dedução de € 

3.608,93 do referido seguro de caução. --------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

---------- EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA EN 122.1 /  EN 124 – 

TROÇO ALCOUTIM / CORTE SERRANOS – 2ª FASE – MARTIM 

LONGO / CORTE SERRANOS – Validação do PSS: 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 ata, desta fazendo 

parte integrante, referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------

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

aprovar a validação da atualização do Plano de Segurança e Saúde da 

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

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos 

do n.º4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------

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

----------  EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS 

PAÇOS DO CONCELHO – Pedido de prorrogação do 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 ata, desta fazendo 

parte integrante, referente ao assunto em epígrafe. -------------------------------

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

aprovar a prorrogação de prazo legal até 30 de novembro de 2013, bem como 

o plano de trabalhos 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 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------- 

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



 10

---------- EMPREITADA DO C.M. – E.M. 507 – TROÇO PEREIRO / SANTA 

MARTA – Redução do seguro de caução de adiantamento: Foi presente uma 

informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão Urbanística, 

Equipamentos, Ambiente e Serviços Urbanos, relativa à redução de seguro de 

caução da empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------  

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

solicitar à Companhia de Seguros AXA Portugal, S.A. a dedução de € 

40.546,42 do referido seguro de caução. ------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------- 

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

---------- EMPREITADA DA E.M. 507 – TROÇO 

GIÕES/FARELOS/TESOURO/E.M. 124 – Redução do seguro de caução de 

adiantamento: Foi presente uma informação da Divisão de Obras, 

Planeamento e Gestão Urbaníst ica, Equipamentos, Ambiente e Serviços 

Urbanos, relativa à redução de seguro de caução da empreitada em epígrafe. --  

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

solicitar à Companhia de Seguros AXA Portugal, S.A. a dedução de € 

69.986,40 do referido seguro de caução. ------------------------------------------- 

---------- Deliberação aprovada em minuta nos termos do n.º 3 e para efeitos do n.º4 

do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------

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

---------- VISTORIA DE SALUBRIDADE A UM CANIL NA LO CALIDADE 

DE SANTA-JUSTA/MARTIM LONGO: O ponto foi retirado para melhor 

esclarecimento, sob proposta do Senhor Presidente. ------------------------------ 

---------- A Senhora Vereadora Dali la Barros não participou na votação deste 

ponto, por se considerar impedida nos termos do n.º 6 do artigo 55.º da lei  n.º 

75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------- 

---------- A proposta da retirada deste ponto foi aprovada 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 
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horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 

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

Divisão Administrativa e Financeira Cultura e Desporto, da Câmara Municipal 

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

       O Presidente         O Secretário 


