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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 04/2006 
 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 22 de Fevereiro de 2006 
 
 
---------- Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, 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, Rui Manuel Ribeiros da Cruz, Francisco 

Alho Xavier e José Carlos da Palma Pereira, respectivamente 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 totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e 

trinta minutos, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: ----------------------------------

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o resumo diário modelo T-dois da 

Tesouraria (n.º 38) respeitante ao dia 22 de Fevereiro, que apresentava os seguintes 

resultados: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Total de Movimentos de Tesouraria - � 510.813,67 (quinhentos e dez mil oitocentos 

e treze euros e sessenta e sete cêntimos); ---------------------------------------------------------------

-------------- Operações Orçamentais -  � 89.128,42 ( oitenta e nove mil cento e vinte e oito 

euros e quarenta e dois cêntimos); ----------------------------------------------------------------------  

---------- Operações Não Orçamentais - � 421.207,11 (quatrocentos e vinte e um mil duzentos 

e sete  euros e onze cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

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

da Câmara pôs à discussão a acta n.º 03/2006, realizada dia 07 de Fevereiro, cujos textos 
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foram previamente distribuídos pelos Srs. Vereadores. O Vereador Francisco Xavier 

interveio para mencionar que na página 6 da acta n.º 3 devia constar a seguinte alteração 

“para fazer face às despesas inerentes à captação de rádio e televisão em alguns montes do 

concelho, durante o período de Dezembro de 2005 até ao final de Dezembro de 2006”. 

Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, aprovar a acta por unanimidade, com as 

devidas alterações. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador José Galrito interveio 

para pedir esclarecimentos acerca da viagem do Vice-Presidente ao Brasil, nomeadamente 

qual o local e assuntos de interesse para o concelho de Alcoutim tratados nesse congresso. --- 

---------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para dizer que será entregue um relatório 

sobre o II Encontro Euro-Brasileiro de Autarquias de Vocação Turística, na próxima reunião 

de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Vereador Francisco Xavier interveio para mencionar que não foi colocado no 

placar de informação aos munícipes o recorte do jornal Postal do Algarve referente ao 

comunicado da Comissão Política Concelhia do PS. Questionou o Senhor Presidente da 

Câmara acerca das afirmações que ele proferiu nos jornais, nomeadamente: “que já haveria 

intenção de entregar a ETAR à Águas do Algarve e por isso esta não estaria em 

funcionamento” e “já foi entregue e está em pleno funcionamento”. Lembrou ainda que a 

ETAR de Alcoutim está parada desde o ano de 2000, e que não se deverá aguardar mais 

tempo para a pôr em funcionamento. ------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Câmara interveio para esclarecer que nunca afirmou a 

nenhum jornal que “a ETAR já estava em funcionamento” e que é uma opção política o facto 

de ela não funcionar há alguns anos, uma vez que implicaria a realização de um investimento 

elevado na contratação de técnicos especialistas para a colocar em funcionamento, tendo 

entretanto sido criada a empresa Águas do Algarve, responsável pela exploração dos sistemas 

de tratamento de águas residuais de todo a Algarve, indo de encontro à política nacional para 

esta área. Referiu igualmente que o anterior executivo tinha como estratégia a construção de 

barragens para abastecimento de água à população, nomeadamente Pereiro e Lutão, mas que 

houve uma mudança de estratégia por parte do actual executivo, de modo a sensibilizar o 

Governo para a construção de uma conduta desde a ETA de Beliche até ao Concelho de 

Alcoutim e as derivações para os diversos montes. Informou ainda, que a empresa Águas do 

Algarve recebeu recentemente a Certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade, 

Ambiente e Segurança, o que garante a confiança na empresa. ------------------------------------- 
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---------- O Vereador Francisco Xavier usou da palavra novamente para referir que há cinco 

anos atrás ainda não se falava da entrega da ETAR à empresa Águas do Algarve, por isso não 

percebe porque não está em funcionamento, uma vez que se investiram avultadas verbas. 

Mencionou igualmente que ao entregar a ETAR à Águas do Algarve os munícipes vão ser 

obrigados a comportar os custos inerentes à sua exploração, existindo situações de 

carenciados, que não conseguirão suportar tal despesa. ---------------------------------------------- 

---------- O Presidente da Câmara interveio para esclarecer que a água fornecida em Alcoutim 

é a mais barata do Algarve e que é das poucas Câmaras que têm o Cartão Social em que as 

pessoas mais carenciadas pagam menos. --------------------------------------------------------------- 

---------- O Vereador José Galrito usou da palavra referindo concordar com a utilização de 

fundos comunitários para construir a ETAR, discordando contudo o facto de se terem 

dispendido avultadas verbas e a estrutura não se encontrar em funcionamento, devendo 

apurar-se a responsabilidade pelas deficiências que a mesma apresenta. O mesmo se sucede 

com a ETA que foi construída junto à Barragem de Alcoutim e funcionou apenas um ou dois 

dias, devido a deficiências de construção e dimensionamento. Referiu ainda que a água de 

abastecimento de Alcoutim não é de qualidade, pois apresenta frequentemente turvação. ----- 

--------- O Presidente da Câmara mencionou que a Câmara Municipal de Alcoutim, que é 

uma das mais pobres do país, é a que mais investe em análises para controlo da qualidade da 

água de abastecimento e esclareceu que há anos atrás 90 % das análises realizadas à água de 

abastecimento revelavam-se impróprias para consumo e que agora 95 % da água está própria 

para consumo, devido ao sistema de rigoroso controlo implementado. ---------------------------- 

---------- O Vereador José Carlos interveio para referir que não é o sabor ou o aspecto visual 

que a água apresenta que revelam a sua potabilidade, mas sim as análises que se efectuam 

regularmente. Em relação à ETA afirmou que o projecto da mesma, elaborado há mais de 12 

anos, foi mal concebido, uma vez que foi utilizada a qualidade da água da albufeira de 

Beliche para o seu dimensionamento e quando se procedeu ao enchimento da albufeira de 

Alcoutim verificou-se que as características da água eram distintas, ficando assim a 1.ª fase 

da ETA subdimensionada, tendo sido prevista em projecto uma 2.ª fase, que previa a 

produção de uma maior quantidade de água, capaz de responder às necessidades actuais e 

futuras. Contudo, a certa altura, surgiu a hipótese de se poder abastecer a vila de Alcoutim a 

partir do Sistema Multimunicipal do Algarve, o que implicaria um investimento por parte da 

Águas do Algarve e não por parte da Câmara, caso se optasse pela execução da 2.ª fase da 

ETA. Este assunto foi discutido em reunião de Câmara e foi decidido optar-se pelo 

abastecimento a partir de Sistema Multimunicipal. No que concerne à turvação que a água de 

abastecimento por vezes apresenta em Alcoutim, o Vereador José Carlos mencionou que se 
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deve às diferenças de pressão que surgem na rede de abastecimento quando ocorrem rupturas 

ou cortes, o que provoca o arrastamento de partículas que se encontram incrustadas nas 

tubagens, provocando alguma turvação na água. ------------------------------------------------------ 

---------- O Vereador José Galrito interveio novamente para dizer que a água aparece turva 

frequentemente e durante prolongados períodos. Quanto às obras apenas frisou que discorda 

com as obras que são feitas e que não funcionam correctamente. ---------------------------------- 

---------- O Vereador Francisco Xavier interveio para discordar relativamente à questão das 

análises, frisando que há alguns anos a maioria das análises que eram afixadas no Centro de 

Saúde apresentavam valores impróprios para o consumo humano, mantendo-se actualmente a 

mesma situação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Vereador Rui Cruz usou da palavra para referir que actualmente a água que é 

fornecida no Concelho de Alcoutim é maioritariamente proveniente do subsolo, tendo-se nos 

últimos 12 anos feito esforços significativos para melhorar a sua qualidade, nomeadamente 

com a instalação de bombas doseadoras de hipoclorito de sódio, nas diversas localidades, 

garantindo que a água que se bebe actualmente não é imprópria, como acontecia 

anteriormente. Relativamente às obras que foram feitas e que não funcionam, disse que não 

tirava a razão toda à bancada do PS, porque efectivamente gastou-se dinheiro, a obra física 

existe, até vai render algum dinheiro, portanto não está tudo perdido e que a oposição tem 

razão ao levantar essa situação, gostaria era de ver a mesma firmeza por parte da bancada do 

PS, nomeadamente do Vereador José Galrito, quando relatamos outras obras públicas, 

nomeadamente a problemática da Estalagem de Alcoutim, onde a Autarquia gastou 200 mil 

contos, do seu cofre, porque não houve financiamento e esteve fechada durante anos, e 

quando chegou o Dr. Amaral teve que gastar novamente milhares de contos para a sua 

reabilitação, por isso devem ser minimamente justas as criticas que se fazem e assumidas as 

falhas que por vezes existem. Quanto à ETA referiu que foi um projecto do PS, e que o actual 

executivo achou que estava mais ou menos em condições para avançar, só mais tarde 

verificaram que a mesma não cobria nem 1/3 das necessidades da população de Alcoutim, 

nas situações de extrema seca. Posteriormente mencionou existir uma nova solução técnica 

para o abastecimento de água à vila de Alcoutim a partir da ETA de Alcoutim, mas surgiu a 

oportunidade da Águas do Algarve fornecer a água necessária, tendo-se optado por esta 

última solução, sendo uma decisão política passível de ser criticada. Terminou referindo que 

retira grande parte da responsabilidade ao Senhor Vereador Francisco Xavier uma vez que 

ele se encontra neste órgão há poucos meses e não esteve presente na decisão sobre certas 

matérias tratadas anteriormente. -------------------------------------------------------------------------  
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---------- O Vereador José Galrito usou da palavra para referir que a Estalagem de Alcoutim 

não se encontrava a funcionar devido à mudança de executivo. Mencionou que a capacidade 

de gestão do PS enquanto este esteve à frente da Autarquia foi rigorosa, porque executou a 

referida obra sem financiamento, o que não acontece hoje em dia na realização de qualquer 

obra no concelho. Quanto à ETA referiu que a crítica apresentada pela bancada do PS é no 

sentido do Senhor Presidente afirmar que é uma obra estratégica, a qual ele não concorda, 

porque se gastaram verbas avultadas e não funciona. Afirmou igualmente que o actual 

executivo preteriu o abastecimento de água à sede de concelho, a partir do Sistema 

Multimunicipal, em benefício de Martim Longo. ----------------------------------------------------- 

---------- O Vereador Rui Cruz interveio novamente para referir que não concorda com o que 

o Vereador José Galrito mencionou relativamente  à construção da Estalagem, porque houve 

um empréstimo bancário por parte do executivo do PS, tendo a autarquia endividando-se para 

a construir, não tendo depois capacidade para a pôr a funcionar, estando 4 anos a degradar-se.  

 ---------- O Vereador José Carlos usou da palavra para mencionar que quando o actual 

executivo iniciou o primeiro mandato, a equipa técnica responsável pelo abastecimento de 

água era reduzida, apresentando apenas dois canalizadores, que para além de construírem 

redes de abastecimento e corrigirem rupturas, eram responsáveis pela manutenção das 

bombas doseadoras de hipoclorito de sódio, não tendo capacidade para tal. Devido a esta 

preocupação foram contratados mais técnicos, entre canalizadores e técnico superior 

(Engenheiro do Ambiente), vocacionados para essa matéria, de modo a resolver os problemas 

existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

---------- O Vereador Francisco Xavier afirmou que o número de infra-estruturas existentes 

no concelho actualmente são em número muito superior ao que existia, por isso a 

necessidade de um maior número de técnicos, questionando de seguida o Senhor Presidente 

desde quando é que existem fundos comunitários. ---------------------------------------------------- 

--------- O Senhor Presidente esclareceu que o 1.º Quadro Comunitário de Apoio teve início 

em 1989 e que não critica o seu antecessor, porque acredita que ele realizou as obras com as 

melhores das intenções, desconhecendo que os projectos apresentavam alguns erros de 

concepção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Vereador Rui Cruz usou novamente da palavra para referir que o Concelho de 

Alcoutim nos últimos anos tem beneficiado extremamente dos fundos exteriores, contudo 

estes também existiam durante o exercício do anterior executivo, em que se executavam 

obras apoiadas a 100 % num programa designado PIDRE, em que todas as estradas das 

freguesias de Vaqueiros, Martim Longo e Alcoutim foram abrangidas. Mencionou que o 

grande gestor foi o Sr. Vairinhos que integrou as obras no Plano Integrado de 
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Desenvolvimento do Nordeste Algarvio, sob a orientação do Presidente da Câmara Manuel 

Cavaco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- O Vereador José Galrito interveio para concordar com o referido pelo Vereador Rui 

Cruz, nomeadamente das obras feitas e que foram apoiadas a 100 %, referindo ainda que na 

altura não existiam estradas, luz, água e furos e que a Autarquia beneficiou com o apoio do 

programa comunitário bem como da gestão praticada pelo executivo da altura. -----------------

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

---------- LOTEAMENTO A SUL DE ALCOUTIM: - Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente, a qual aqui 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 ser 

alienado o lote n.º 6, da urbanização em epígrafe, ao Senhor Artur Jorge Teixeira Godinho, 

no valor de � 16.006,25 (dezasseis mil e seis euros e vinte e cinco cêntimos). Posto o assunto 

à votação, a Câmara deliberou por unanimidade, alienar o lote n.º 6 ao Sr. Artur Jorge 

Teixeira Godinho. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO EDIFICIO POLIVALENTE DE 

VAQUEIROS – Intenção de adjudicação: - Foi presente uma proposta do Senhor 

Presidente, a qual aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais e fica arquivada em 

pasta anexa à presente acta, desta fazendo parte integrante referente à obra em epígrafe, com 

vista à intenção de adjudicação ao único classificado – José Quintino Lda, no montante de � 

238.333,63 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e trinta e três euros e sessenta e três 

cêntimos), pelo prazo de execução de seis meses, nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 02 de Março, ficando esta a aguardar financiamento comunitário. Posto o 

assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a sua intenção de 

adjudicação da empreitada à firma José Quintino, Lda,. ---------------------------------------------

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

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

ALCOUTIM E O INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS: - O assunto foi retirado, 

uma vez que ainda persistem dúvidas sobre a matéria. O assunto voltará à Câmara quando se 

encontrar melhor documentado. A proposta da retirada do assunto foi aprovada por 

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

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

--------- APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO - Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim – Apoio Financeiro: - O Vereador Francisco Xavier propôs que a 

este assunto fosse retirado para que seja solicitado a consulta a vários fornecedores. A 
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proposta da retirada do assunto foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------

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

--------- EMPREITADA DA ESTRADA DE ACESSO À POUSADA DA JUVENTUDE 

Restituição de Valores de Reforço de Caução: Foi presente um pedido de restituição de 

caução prestada pela empresa Construções António Joaquim Maurício, Lda, aquando dos 

pagamentos da empreitada em epígrafe, o qual está documentado com o parecer favorável da 

Divisão de Planeamento e Projectos – restituir a quantia de � 7.621,17 (sete mil seiscentos e 

vinte e um euros e dezassete cêntimos). A Câmara deliberou por unanimidade restituir a 

caução no montante de � 7.621,17 (sete mil seiscentos e vinte e um euros e dezassete 

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

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

---------- EMPREITADA DA ESTRADA DE ACESSO À POUSADA DA JUVENTUDE 

Cancelamento de Garantia Bancária: Foi presente uma informação da Divisão de 

Planeamento e Projectos – Serviço Administrativo de Obras da Câmara Municipal, relativo 

ao cancelamento da Garantia Bancária prestada pela firma Construções António Joaquim 

Maurício, Lda, aquando da contratação da empreitada em epígrafe, uma vez decorrido que 

foi o inquérito administrativo não foram apresentadas quaisquer reclamações – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, mandar cancelar a garantia bancária. --------------------------------- 

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

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

---------- ASMAL – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE – Apoio 

Financeiro: Foi presente uma proposta do Senhor Presidente, a qual aqui 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 atribuição de um subsídio no valor de � 2.500 (dois mil e 

quinhentos euros) à ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, para a construção 

do Centro de Reabilitação Profissional, em Loulé. Posto o assunto à votação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio de � 2.500 (dois mil e quinhentos euros). ---

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

--------- O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao público, tendo o Senhor José 

Martins questionado o Senhor Presidente sobre a diferença entre ETA e ETAR e que deve 

existir informação aos munícipes na altura em que estão previstos cortes no fornecimento de 

água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente esclareceu que uma ETA é uma estação de tratamento de 

águas, e uma ETAR uma estação de tratamento de águas residuais e que as pessoas são 
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avisadas sempre que existem cortes no fornecimento de água, excepto quando existem 

rupturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas dezoito horas e cinquenta e 

cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo 

Senhor Presidente e por mim,  

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim, que a 

redigi, e mandei lavrar.  

 

 

 

O Presidente                                                               A Secretária 


