
 1

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 22/2010 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 24 de Novembro de 2010 
 

---------- Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil  e Dez, 

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

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

Excelentíssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral, José 

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

Santos Gonçalves e Hugo Miguel Gago Barradas, respectivamente Presidente 

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

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

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

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

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

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

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

Presidente pôs à discussão a acta n.º 21/2010, da reunião pública ordinária 

realizada no dia 10 de Novembro de 2010, cujo texto foi previamente 

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

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

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

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

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

T-dois da Tesouraria (n.º224) respeitante ao dia 23 de Novembro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - € 1.631.291,60 (um milhão 
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seiscentos e trinta e um mil duzentos e noventa e um euros e sessenta 

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

---------- Operações Orçamentais - € 1.169.704,54 (um milhão cento e 

sessenta e nove mil setecentos e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos); 

---------- Operações Não Orçamentais - € 455.054,56 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco mil e cinquenta e quatro euros e cinquenta e seis 

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

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

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

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

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

---------- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – Financiamento do Lar de  

Balurcos: 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 contratação de 

empréstimo bancário, para compart icipação financeira na construção do Lar, 

Centro de Dia e Apoio Domicil iário em Balurcos. -------------------------------

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

aprovar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de pedido de 

empréstimo até ao montante de € 635.000,00 (seiscentos e tr inta e cinco mil  

euros), em conformidade com o atrás exposto e nos termos do art.º64, n.º6 

alínea a), e do artigo 53.º, nº2 alínea d) e n.º7. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela 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. ---------------------------------- 

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

----------- REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DO RESERVATÓRIO  DE 

ÁGUA DE MARTINLONGO – Aprovação do Projecto e Abertura de 

Concurso para Empreitada: 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 o projecto de execução de 
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reparação e remodelação do reservatório de água de Mart inlongo, a abertura 

de concurso público para a execução da empreitada, nos termos da alínea b) 

do art. 19º do código dos Contratos Públicos, sendo o valor base da mesma 

de € 237.172,47 + IVA e a constituição do júri para o concurso, de acordo 

com a informação técnica. ---------------------------------------------------------- 

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

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

---------- REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CON CELHO 

– Aprovação do projecto e Abertura de Concurso para a Empreitada: 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 o Projecto de execução, Processo 

de Concurso, Caderno de encargos, Plano de Segurança e Saúde e plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição para a execução 

da empreitada supra mencionada, a abertura de Concurso Público, nos termos 

do código dos Contratos Públicos, e a constituição do júri para o concurso, 

de acordo com a informação da Divisão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbanística. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------- PAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO DO CAMINHO 

MUNICIPAL CABAÇOS – LIMITE DO CONCELHO – Não adjudi cação: 

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, no sentido de que não seja adjudicada a 

Empreitada supra mencionada, nos termos da alínea d) do n.º1 do art.º107º do 

Decreto-Lei n.º59/99 de 02 de Março, bem como, que seja despoletado o 
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procedimento para a Revisão e alteração do Projecto de Execução da 

Pavimentação e alargamento do Caminho Municipal Cabaços – Limite do 

Concelho, à luz da legislação em vigor (CCP). ----------------------------------- 

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

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

--------- ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 

DE 2011: Foram presentes os documentos em epígrafe, respeitantes ao 

exercício do ano de 2011. -----------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para fazer uma 

explicação exaustiva, e prestar os devidos esclarecimentos relativamente a 

este ponto. Referiu ainda, que este foi o orçamento possível, tendo sido 

difíci l  a sua elaboração, dada a conjuntura económica em que o país se 

encontra, e à redução de verbas transferidas pelo estado, mas continua a ser 

um orçamento que não vai penalizar mais as famílias, continuando a dar 

apoio com os serviços essenciais, a promover o desenvolvimento de 

Alcoutim, continuando a ser o investimento a maior prioridade, bem como o 

equilíbrio das contas do Município, em suma, este é um orçamento que irá 

continuar a contribuir para a melhoria das condições de vida da nossa 

população. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentaram uma declaração que se passa a transcrever: “ Na consulta que 

fizemos ao orçamento da receita e da despesa para o ano económico de 2011, 

ret ivemos que muito embora os valores tenham diminuído globalmente em 

cerca de 2 000 000 de Euros, não implica necessariamente que o 

consideramos mais redutivo que o do ano anterior. Antes pelo contrário, 

consideramos que está mais de acordo com a realidade e mesmo assim fica 

aquém do que seria legit imo esperar, se tivermos em linha de conta que o 

orçamento de 2010 pouco mais de 55% será realizado. No computo das 

receitas e das despesas, verif icamos que houveram valores que eram 

inseridos no orçamento e que sistematicamente na prática não eram mexidos, 

referimo-nos nomeadamente na rubrica das receitas a um valor na ordem de 2 

650 000 Euros, inserido na conta 0905 Empresas. É certo que houveram 

outras rubricas novas, mas no essencial não alteraram o núcleo central da 
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proposta. Já no que diz respeito às despesas veri ficamos que os cortes mais 

significat ivos se referem a rubrica outros no valor global de 1 800 000 euros, 

à rubrica Instituições sem financiamentos lucrativos 585 000 euros e outras 

de menor envergadura que no equil íbrio necessário completam os valores 

globais do Orçamento. Quanto às Grandes Opções do Plano para os anos de 

2011, 2012, 2013, a maior preocupação que de imediato nos veio à memória 

foi o facto de não termos veri ficado na fundamentação uma única palavra 

sobre o Lar de Idosos de Martim Longo. Mas também na projecção 

verif icamos que p/ cada um dos anos até 2013 estão inseridas verbas no valor 

de 5 000 euros, o que quer dizer que o projecto do Lar de Mart im Longo já 

foi abandonado pela Autarquia. Não compreendemos como foi possível ter-se 

deixado chumbar um projecto pela falta de um documento, quando 

alegadamente existia uma comissão, de acompanhamento de processos 

indicados pela Autarquia, composto por (3) três elementos e não se apuraram 

responsabil idades para averiguar o que esteve na origem da falta desse 

documento, uma falta gravíssima que ao não ser averiguada pode ser 

reveladora de uma certa conivência entre o executivo e aqueles que se 

esqueceram de veri ficar se o processo estava em conformidade com o 

solicitado. Por muito que não o desejássemos, inevitavelmente temos que 

culpar o executivo por esta situação uma vez que são dinheiros dos munícipes 

que estão em causa, gastaram-se valores significativos na compra dos 

terrenos e em projectos, para depois ficar tudo sem efeito! O Sr. Presidente 

não pode escudar-se que isso é com a paróquia, ou que o executivo fará o 

Lar, porque para além das despesas já efectuadas, uma coisa será despender 

cerca de 700 000 euros, outra 1 800 000 euros. Sendo assim não nos restará 

mais que exigir responsabil idades, do executivo relativamente aos contornos 

desta incompetência e, que sejam assumidas por quem de direito. 

Veri ficamos também que o Canil Municipal depois de ter estado no Plano 

vários anos, agora saiu mesmo, gostaríamos de saber porquê? A rubrica 02 

242 Protocolo de colaboração com diversas entidades e Autarquias que para o 

ano de 2010 e restantes até 2013 previa 25 000 euros para cada um destes 

anos, agora neste plano as mesmas rubricas foram alteradas de 25.000 ano 

para 150 000 em 2011 e 100 000 para cada um dos anos seguintes. 

Pretendemos saber porquê e o que estará em causa com estes protocolos. A 

rubrica 03-331 2006/13 – Beneficiação da EN122/1 EN124 Troço Alcoutim 
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Corte Serrano p 2010 tinha 2 250 000 e p/ o ano de 2011 55 000 euros no 

Plano anterior. Esta mesma rubrica neste novo Plano 2011 tem previsto 500 

000 euros e para 2012 – 50 000 euros, se contarmos os 405 517 euros já 

realizados, a diferença de valores entre um Plano e o outro é na ordem dos 1 

300 000 euros menos, querem explicar o porquê de tão grandes diferenças? 

Veri ficamos também que na rubrica para protocolos para as juntas de 

Freguesia no ano de 2010 estavam inseridas verbas no valor de 100 000 

euros, mas para este ano de 2011 só lá estão 80 000 euros, solicitamos que 

nos expliquem o porquê dessa diminuição de valores. Não faz sentido que as 

Juntas de Freguesia sejam os parentes pobres deste concelho, quando há 

dinheiro para protocolos com diversas Entidades e Autarquias na ordem dos 

150 000 euros, e para uma Junta de Freguesia que tem um orçamento tão 

reduzido que quase não chega para pagar os vencimentos dos seus 

funcionários, seja necessário mendigar uns subsídios à Autarquia para fazer 

face a outras despesas de conservação e manutenção da coisa públ ica, e, 

mesmo assim serem suportadas a 50%. O Senhor Presidente da Câmara fez 

recentemente veicular através da comunicação social de que é um acérrimo 

defensor da delegação de competências, então não se compreende que esteja 

há mais de (16) anos à frente desta autarquia e ainda não o tenha feito, ou 

será que esta defesa da delegação de competências é para os outros e a ele 

não se aplica! Em que ficamos Sr. Presidente, assume ou não que vai 

proporcionar às juntas de Freguesia em vez de protocolos de 50%, protocolos 

de delegação de competências? Alcoutim 24 de Novembro de 2010.” ----------

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio para afirmar que 

as questões colocadas através da declaração apresentada pelos Senhores 

Vereadores da oposição, já t inham sido explicadas anteriormente, contudo, 

terá todo o gosto em explicá-las novamente. Começou por referir que 

relativamente às rubricas de (€ 2.650.000,00) provenientes da receita, que 

não sofreram quaisquer alterações, prende-se ao facto desta ser uma receita 

prevista para o orçamento de 2010, proveniente das Águas do Algarve, tendo 

por base a transferência da gestão de águas em baixa, de algumas zonas do 

Concelho, polít ica definida pelo Ministério do Ambiente, mas face à situação 

em que o País se encontra, foram cortados gastos às empresas do Estado, 

nomeadamente às Águas do Algarve, portanto, em 2010 não se concretizou, e 

em 2011 também não se irá concretizar. Uma vez que existe uma certeza de 
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que essa verba não irá ser transferida para o Município, não faz sentido 

inseri-la no orçamento. No que diz respeito ao Lar de Mart im Longo, e 

contrariamente ao referido na declaração apresentada pelos Senhores 

Vereadores da oposição, a obra não caiu, encontra-se contemplada no 

orçamento, com uma verba de (€ 5.000,00), uma vez que a candidatura não 

foi aprovada, nem existem garantias de f inanciamento, não se irá contemplar 

no orçamento obras sem financiamento garantido. Mantêm-se a rubrica com 

os (€ 5.000,00), caso seja necessário despender alguma dessa verba, na 

elaboração de nova candidatura. O Lar continua a ser uma das prioridades da 

Câmara, segundo a entidade responsável, será elaborada nova candidatura, e 

assim que haja financiamento garantido a Câmara contrairá um empréstimo 

para a execução da obra, uma vez que a capacidade de endividamento assim o 

permite, contudo, caso já se tivesse uti l izado para outras obras, 

nomeadamente na II fase da EN 124 Martim Longo/Corte Serranos, segundo 

vontade dos Senhores Vereadores da oposição, já estaria esgotada a 

capacidade de endividamento, e estaríamos a hipotecar o futuro do Lar de 

Martim Longo. Infelizmente os Senhores Vereadores não entendem esta 

explicação, ut i l izando pura demagogia polít ica, ao referirem que a Câmara 

não quer construir o Lar de Martim Longo, quando sempre foi afirmado que, 

caso não haja um próximo financiamento, a Câmara responsabil iza-se a 

suportar os custos totais da obra. Relativamente ao facto do Canil Municipal 

não estar contemplado no orçamento, prende-se ao facto do mesmo não ter 

financiamento garantido, sendo uma obra que ronda os (€ 400.000,00). No 

entanto, existe um projecto que contempla uma quinta pedagógica, obra que 

poderá vir a ser financiada, onde será incluído o Canil Municipal.  

Relativamente à EN 124, e à transição de (€ 500.000,00) para o ano de 2011, 

devesse ao facto da obra ter sido dividida em duas fases, uma vez que a 

Câmara não tinha financiamento para uma obra daquela envergadura; Após o 

financiamento aprovado, optou-se por iniciar a obra na área que estava mais 

degradada. O valor que transita para o ano de 2011 tem a ver com os 

trabalhos que se continuam a executar na estrada e que estão previstos para o 

ano de 2011. No que concerne aos protocolos com as Juntas de Freguesia, 

explicou que no ano de 2010 a verba disponível rondava os (€ 125.000,00) 

para o ano de 2011 a verba será de (€ 230.000,00) aumentando (€ 

105.000,00), em virtude da apresentação de candidaturas, por parte das 
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Juntas de Freguesia, para recuperação de património. Conclui referindo que 

sempre tem sido a polit ica deste executivo aproveitar todos os 

financiamentos comunitários para realizar obra. ---------------------------------- 

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio referindo que fazia todo o 

sentido que houvesse transferência de competências para as Juntas de 

Freguesia, pois as mesmas encontram-se asfixiadas, não possuindo verba para 

executar protocolos a 50%, não aceitando que se continue a fazer a polít ica 

dos 50% relativamente às Juntas de Freguesia. -----------------------------------

---------- O Senhor Presidente usou da palavra para referir que é normal nas 

reuniões de discussão do orçamento, que os Senhores Vereadores da oposição 

façam alguma polít ica, já que as restantes reuniões decorrem sempre de 

forma pacífica, agradecendo a sua postura. Relativamente ao Lar de Martim 

Longo, o Senhor Presidente esclarece, mais uma vez, que a Câmara nada tem 

a ver com o facto da candidatura ter sido reprovada, esta é uma obra do 

Centro Paroquial de Martim Longo, tal como o Lar dos Balurcos é uma obra 

da Associação dos Balurcos. A culpa não foi da Câmara, por mais do que uma 

vez foram solicitadas reuniões com os responsáveis pela aprovação da 

candidatura, nunca tendo obtido qualquer resposta, quem inviabi l izou a 

candidatura foi o governo. No que se refere à delegação de competências, o 

Senhor Presidente é da opinião que o governo deveria delegar competências e 

meios, nomeadamente nos municípios, na área da acção social, saúde e 

ordenamento do território. No caso particular da acção social, a Câmara 

transcende em muito, as suas competências e dos seus meios financeiros, 

para substituir o governo. No caso particular das juntas de freguesia, o 

governo deveria atribuir-lhes também mais competências e meios. O Senhor 

Presidente manifestou a sua estranheza, ao facto de, em nenhum momento, os 

Senhores Vereadores da oposição terem feito qualquer referência ao 

orçamento de estado e ao corte substancial de verbas para o município de 

Alcoutim, em sua opinião esta ausência de comentários é bastante 

elucidativa. Referiu ainda que não se trata de defender o PS nem o PSD, 

trata-se de defender o Município. --------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Hugo Barradas usou da palavra para manifestar 

o seu desagrado pela postura da bancada do PS, ao acusar o executivo de 

nada ter fei to para aprovar o projecto da candidatura do Lar de Martim 

Longo, tendo a Câmara apoiado este projecto desde sempre. --------------------
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---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira usou da palavra para referir 

que lamenta a atitude irresponsável e demagoga do Senhor Vereador José 

Galrito ao afirmar que a Câmara deixou chumbar a candidatura do Lar de 

Martim Longo, quando anteriormente referiu não saber qual o motivo que 

levou à reprovação da mesma. ------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito usou da palavra para reafirmar que 

em dezasseis anos, a Câmara não foi capaz de fazer um lar em Martim Longo, 

e quando houve uma possibil idade de efectuar a candidatura para fazer obra, 

não tenham feito nada no sentido de levar a cabo uma obra tão importante 

para o Concelho. --------------------------------------------------------------------- 

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores José Galrito e Osvaldo Gonçalves, 

aprovar os referidos documentos e remete-los à Assembleia Municipal, nos 

termos do artigo 53.º nº. 2 da alínea b) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada 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. ----------------------------------

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

---------- PLANO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO DA 

ACESSIBILIDADE NA REGIÃO DO ALGARVE – Aprovação da Minuta 

do Protocolo de Colaboração com o Turismo do Algarve, E.R.: 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, no sentido de que seja revogada a deliberação da 

Câmara Municipal de 08 de Setembro de 2010, relativa à atribuição de verba 

ao Turismo do Algarve E.R., e que seja aprovada a minuta do Protocolo de 

Colaboração “Plano Estratégico de Promoção da Acessibil idade na Região do 

Algarve”, a estabelecer com o Turismo do Algarve, E.R, que prevê um 

financiamento ao projecto por parte do Município de Alcoutim no valor de 

€534,00 (quinhentos e trinta e quatro 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 



 10

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

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

---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALCOUTIM E O CENTRO DE SAÚDE DE ALCOUT IM; 

Foi presente uma minuta do 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, no sentido de promover a prática da 

actividade física regular e rentabil ização de recursos, humanos e materiais, 

entre as partes, para a execução da intervenção na comunidade respectiva. --- 

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

aprovar a referida minuta de protocolo. -------------------------------------------

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

---------- PROCEDIMENTO DISCIPLINAR n.º2/2010 – JOSÉ DOMINGOS 

LUZ BÁRBARA: A Câmara tomou conhecimento do processo disciplinar 

instaurado ao funcionário José Domingos Luz Bárbara, concordando por 

unanimidade com a instrução produzida. ------------------------------------------ 

---------- 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 doze 

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

acta, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnico 

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

       O Presidente         O Secretário 

 


