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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 05/2009 
 

Da reunião pública ordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 25 de Fevereiro de 2009 
 
 

---------- Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove,  

nesta Vila de Alcout im, Edifíc io dos Paços do Concelho e Sala de Sessões,  

reuniram-se, em reunião pública ordinár ia, os membros da Câmara Munic ipal,  

Excelent íssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral,  José 

D`Assunção Pereira Galr ito, Francisco Alho Xavier e Hugo Miguel Gago 

Barradas, respect ivamente Presidente e Vereadores do refer ido Órgão do 

Municíp io, cuja ordem de t rabalhos f ica arquivada em pasta anexa. -----------

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

---------- ABERTURA DA REUNIÃO :  - Ver if icando-se a presença da 

maior ia dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas quinze horas e t r inta minutos, tendo a Câmara passado a 

ocupar-se do seguinte: ---------------------------------------------------------------

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

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

falta do Senhor Vereador José Car los da Palma Pereira, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do art igo 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 da Câmara pôs à discussão a acta n.º 4/2009, da reunião pública 

ordinár ia realizada no dia 11 de Fevereiro de 2009, cujo texto fo i 

previamente distr ibuído pelos membros presentes na mesma reunião. ---------
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---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar a refer ida acta. -------------------------------------------------------------- 

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

---------- FINANÇAS MUNICIPAIS : - Foi presente o resumo diár io modelo  

T-dois da Tesourar ia (n.º36) respeitante ao dia 23 de Fevereiro, que 

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

---------- Total de Movimentos de Tesourar ia - € 2.128.026,94 (do is milhões 

cento e v inte e o ito mil e vinte seis euros e noventa e quatro cênt imos). ------

---------- Operações Orçamentais - € 1.753.151,70 (um milhão setecentos e 

cinquenta e t rês mil cento e cinquenta e um euros  e setenta cênt imos) ; -------

---------- Operações Não Orçamentais - € 374.361,30 (t rezentos e setenta e 

quatro mil t rezentos e sessenta e um euros e t r inta cênt imos). ------------------ 

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

----------  PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  Os Senhores Vereadores 

Francisco Xavier e José Galr ito intervieram apresentando a seguinte 

declaração de voto, que se passa a t ranscrever: “Fundamentação Po lít ica:  

Recordo-me per feitamente que muito antes, acta de 22/02/2006, da 

apresentação pelo execut ivo da Câmara Municipal de Alcout im, na reunião  

do dia 14 de Junho de 2006, a minuta de escr itura pública de compra e venda 

de infra-estruturas do munic ípio, às Águas do Algarve, S.A., de termos 

quest ionado essa venda e de nos termos pronunciado que quem ir ia no futuro 

pagar a factura dessa decisão ser iam os muníc ipes deste concelho, porque não 

concordava-mos com essa dec isão e por isso votamos contra essa proposta. 

Também quest ionámos os preços, que nos pareciam excessivos, das novas 

tarifas, quando foram co locadas à discussão e aprovação pelo execut ivo na 

reunião do dia 08 de Julho de 2008. Votámos as novas tar ifas 

favoravelmente, depo is das explicações dadas pelo Sr. Vice-Presidente, por 

nos parecerem sat isfatórias, no entanto, apesar de termos referenciado uma 

nova tar ifa para o saneamento básico, e, por estarmos de boa fé, não nos 

apercebemos da dimensão onerosa para os munícipes pelo  facto de termos 

votado favoravelmente esta nova taxa para o t ratamento de águas residuais ao  

mesmo preço do metro cúbico de água. É certo que nas explicações que nos 

foram dadas pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, a ideia com que ficamos fo i 

a de que estes aumentos ser iam de pouca monta, na verdade para além deste 

que quest ionámos, as restantes tar ifas são pacíf icas, mas este supera tudo o 
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que possamos considerar razoável, esta nova tar ifa pela sua natureza dever ia 

ter sido realçada nas explicações que nos foram transmit idas e não foram! 

Tendo em conta o seu a lcance económico, nefasto para todos os muníc ipes 

deste concelho. Porque quando as pessoas têm a consciência que erraram, 

mesmo que no momento não tenham t ido a noção exacta do que estar iam a 

aprovar, não é vergonha reconhecer o erro e propor a revogação do acto, para 

além do pedido de desculpas devidas a todos os muníc ipes deste concelho por  

termos contr ibuído para aquilo que podemos chamar sem dúvida alguma “o  

golpe nas carteiras dos muníc ipes deste concelho”, uma co isa parecida “como 

se t ivessem acertado nos números mágicos do euro milhões”! Quando 

constantemente o concelho de Alcout im se vê na imprensa escr ita e falada 

descr ito como o mais pobre de Portugal,  com todas as dif iculdades e mais  

uma; quando se vê a Câmara Municipal de Alcout im a “promover 

gratuitamente” os aparelhos para os ouvidos, para os muníc ipes que tenham 

essa necessidade; quando se vê a Câmara Munic ipal de Alcout im “pagar 

avenças” para o t ransporte de muníc ipes do concelho para vis itarem 

Alcout im, bem como a oferta de um a lmoço a cada um dos visitantes, porque 

alegadamente não conhecerão Alcout im! ; quando se vê a Câmara Municipal 

de Alcout im a inst itu ir um “cartão social para os idosos e mais necessitados” 

com redução de 50% em alguns produtos; quando se vê a Câmara Municipa l 

de Alcout im atr ibuir subsídios a quase tudo o que é inst itu ições do concelho.  

Quando se vê a Câmara Municipal de Alcout im a subsidiar  os medicamentos 

daqueles que que iram deixar de fumar no concelho ; Temos que nos 

quest ionar sobre as incongruências e contradições entre uma co isa e outra, 

isto é, para que serve as pessoas terem um cartão social que reduz o 

pagamento da agua em 50%, se pagavam mensalmente pela anter ior tar ifa 24 

cênt imos por metro cúbico de água, mais 50 cênt imos de saneamento ou 

outros, e agora com actual tar ifa pagam 54 cênt imos por metro cúbico de 

águas, mais 1,50 € de disponibil idade de água de consumo e de águas 

residuais e 56,5 € de resíduos só lidos. Consideramos que a taxa do 

t ratamento de águas residuais é super ior a tudo aquilo que é aplicado no país,  

o que normalmente se aplica é uma taxa única anual e muito infer ior àquela 

que fo i aplicada em Alcout im. Esta taxa é efect ivamente digna de um 

concelho muit íss imo r ico, nada consentâneo com a classif icação que lhe é 

dada, do concelho mais pobre do país.  Estamos perante uma afronta os 
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muníc ipes deste concelho, e, porque não queremos cont inuar a co laborar com 

esta situação que consideramos muito in justa, uma vez que só viemos a ter 

consciência da gravidade da situação depois de começarem a ser aplicadas as 

novas tar ifas, e, porque os erros poderão ser sempre rect if icados logo que 

sejam detectados, tomamos a in ic iat iva de propor a revogação da taxa do 

t ratamento de águas residuais, e, para o efeito apresentamos uma proposta 

para ser discut ida e votada: ---------------------------------------------------------

---------- PROPOSTA: Considerando que as tar ifas, nomeadamente do 

t ratamento das águas residuais, que estão a ser cobradas neste concelho de 

Alcout im, estão altamente inf lacionadas relat ivamente a outras de igual teor 

cobradas no País; Considerando que no concelho de Alcout im uma larga 

maior ia das famílias vivem com imensas dif iculdades económicas e reais 

carências; Considerando que na maior ia dos grandes aglomerados do 

concelho já exist ia saneamento básico muito antes da sua venda às Águas do 

Algarve; Considerando ainda que quando foram discutidas e aprovadas as 

novas tar ifas das águas não nos apercebemos da dimensão económica desta 

medida, por isso demasiado onerosa para os muníc ipes deste concelho ; 

Propomos: -----------------------------------------------------------------------------

1) – Que o preço das novas tar ifas para o t ratamento das águas residuais seja 

de imediato revogado; ---------------------------------------------------------------

2) – Que o execut ivo da Câmara Municipal de Alcout im no per íodo de um 

mês a part ir desta data, encontre uma outra forma de cobrança para estas 

tarifas, que porventura poderá ser também através dos escalões; ---------------

3) – Que os pressupostos dos novos preços tenham como pr incipa l object ivo, 

adequá- los à realidade do concelho e a uma taxa única anual, mais 

consentâneo com o que é prat ica no país, podendo ser pago em duas 

prestações semestrais; ---------------------------------------------------------------

4) – Logo que sejam concluídas as novas tarifas para as águas residua is, de 

imediato numa das habituais reuniões ordinár ias da Câmara Municipal sejam 

apresentadas à discussão para aprovação. -----------------------------------------

Alcout im, 25 de Fevereiro de 2009”. ----------------------------------------------

------------ O Senhor Presidente interveio para prestar alguns 

esclarecimentos, nomeadamente no que se refere às tar ifas prat icadas no 

concelho, como sendo das mais baixas do Algarve. Refere também que na 

nova le i das Finanças Locais está mencionado que a água, o saneamento 
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básico e os resíduos só lidos, não devem dar nem lucro, nem preju ízo às 

câmaras municipais, e que todas as câmaras pagam ao mesmo preço o 

consumo da água à empresa Águas do  Algarve, o facto, é que no caso 

part icular de Alcout im, e mesmo com os aumentos efectuados, a câmara 

munic ipal ainda tem algum preju ízo. Explica ainda que a tar ifa das águas 

residuais cobrada ao munic ípio, é super ior à tar ifa das águas potáveis.  

Posteriormente irá haver uma uniformização dos preços, mas que por 

enquanto ainda não está nada defin ido. Em relação à proposta apresentada 

pelos Senhores Vereadores José Galr ito, e Francisco Xavier, a mesma será,  

obviamente, analisada. --------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galr ito usou da palavra para refer ir que 

esta questão que envo lve as tar ifas das águas residuais não é pacif ica, em sua 

opinião dever ia haver uma linha lógica e uniforme que se aplicasse a todas as 

câmaras municipais do país,  uma vez que neste momento isso não acontece,  o 

pr ior itár io, ser ia portanto, propor uma estratégia no sent ido de facil itar os 

muníc ipes. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- REGULAMENTO DA VENDA AMBULANTE DO MUNICÍ PIO 

DE ALCOUTIM; O assunto fo i ret irado. A proposta da ret irada deste ponto 

fo i aprovada por unanimidade ------------------------------------------------------

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

---------- BENEFICIAÇÃO DE VIAS E CAMINHOS DO CONCE LHO DE 

ALCOUTIM – Cancelamento de Garantias Bancárias; Foi presente uma 

informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica, relat iva 

ao cancelamento das garant ias bancár ias apresentadas pela f irma Mota – 

Engil,  Pavimentações, S.A., referente à empreitada em epígrafe. ---------------

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

mandar cancelar as garant ias bancár ias n.º 125-02-0160148 no valor de € 

11.642,27 (onze mil seiscentos e quarenta e dois euros e vinte e sete 

cênt imos), e n.º 125.02.0309523 no valor de € 8.447,09 (o ito mi l 

quatrocentos e quarenta e sete euros e nove cênt imos), emit idas pelo Banco 

Comercia l Português. ----------------------------------------------------------------

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

---------- BENEFICIAÇÃO DE VIAS E CAMINHOS DO CONCE LHO DE 

ALCOUTIM – I FASE - Cancelamento de Garantias Bancárias;  Fo i 
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presente uma informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, relat iva ao cance lamento das garant ias bancár ias apresentadas 

pela f irma Mota – Engil,  Pavimentações, S.A., referente à empre itada em 

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

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

mandar cancelar as garant ias bancár ias n.º 125-02-0189804 no valor de € 

1.999,78 (mil novecentos e noventa e nove euros e setenta e o ito cênt imos), e 

n.º 125.02.0309417 no valor  de € 1.999,78 (mil novecentos e noventa e nove 

euros e setenta e o ito cênt imos), emit idas pelo Banco Comercial Português. --

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

---------- BENEFICIAÇÃO DE VIAS E CAMINHOS DO CONCE LHO DE 

ALCOUTIM – II FASE - Cancelamento de Garantias Bancárias;  Fo i 

presente uma informação da Div isão de Obras, Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica, relat iva ao cance lamento das garant ias bancár ias apresentadas 

pela f irma Mota – Engil,  Pavimentações, S.A., referente à empre itada em 

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

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

mandar cancelar as garant ias bancár ias n.º 125-02-0195539 no valor de € 

8.220,19 (oito mil duzentos e vinte euros e dezanove cênt imos), e n.º 

125.02.0309444 no valor de € 1.349,25 (mil t rezentos e quarenta e nove 

euros e vinte e cinco cênt imos), emit idas pelo Banco Comercia l Português. --

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

---------- BENEFICIAÇÃO DE VIAS E CAMINHOS DO CONCE LHO DE 

ALCOUTIM – ESTRADA DA PALMEIRA - Cancelamento de Ga rantias 

Bancárias; Fo i presente uma informação da Div isão de Obras, Planeamento e 

Gestão Urbaníst ica, relat iva ao cancelamento das garant ias bancár ias 

apresentadas pela f irma Mota – Engil,  Pavimentações, S.A., referente à 

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

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

mandar cancelar as garant ias bancár ias n.º 125-02-0203986 no valor de € 

1.422,82 (mil quatrocentos e vinte e do is euros e oitenta e do is cênt imos), e 

n.º 125.02.03094553 no valor de € 711,41 (setecentos e onze euros e quarenta 

e um cênt imos), emit idas pelo Banco Comercial Português. ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º 2/2009; Fo i presente uma informação da 

Técnica Super ior de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por t ranscr ito para 

todos os efeitos legais, referente à atr ibuição de um subsíd io no valor de € 

626,16 (seiscentos e vinte e seis euros e dezasseis cênt imos), à Senhora D.  

Arminda Antónia Mart ins, residente na localidade de Serro da Vinha,  

Freguesia do Pereiro, para pagamento de medicamentos de doença de 

Alzheimer,  nos termos do art .º 5.º do capítulo  II ,  do Regu lamento para 

atr ibuição de apo ios económicos a famílias carenciadas, do Município de 

Alcout im. -----------------------------------------------------------------------------

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 626,16 (seiscentos e vinte e seis euros e 

dezasseis cênt imos). -----------------------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º 3/2009; Fo i presente uma informação da 

Técnica Super ior de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por t ranscr ito para 

todos os efeitos legais, referente à atr ibuição de um subsíd io no valor de € 

604,44 (seiscentos e quatro euros e quarenta e quatro cênt imos), ao Senhor 

Francisco Rafael Fernandes, residente na localidade da Barrada, Freguesia do 

Mart im Longo, para pagamento de medicamentos de doença de Alzhe imer,  

nos termos do art .º 5.º do capítulo II ,  do Regulamento para atr ibuição de 

apo ios económicos a famílias carenciadas, do Munic ípio  de Alcout im.  --------

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

atr ibuir um subsídio no valor de € 604,44 (seiscentos e quatro euros e 

quarenta e quatro cênt imos). --------------------------------------------------------

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

---------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS A FAMÍLI AS 

CARENCIADAS – Processo n.º 4/2009; Fo i presente uma informação da 

Técnica Super ior de Acção Social,  cujo texto aqui se dá por t ranscr ito para 

todos os efeitos legais, referente à atr ibuição de um subsíd io no valor de € 

534,00 (quinhentos e tr inta e quatro euros), à Senhora D. Mar ia Júlia Mart ins 

da Cunha, residente na localidade da Arr izada, Freguesia do Mart im Longo, 

para apo io ao pagamento de óculos e lentes dos t rês fi lhos, nos termos do 

art .º 5.º do capítulo II ,  do Regulamento para atr ibuição de apo ios económicos 
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a famílias carenciadas, do Municíp io de Alcout im. ------------------------------

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

atr ibuir  um subsídio no valor de € 534,00 (quinhentos e t r inta e quatro 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------

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

---------- PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO; Foram presentes os 

seguintes pedidos de apo io financeiro: -------------------------------------------- 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VAQUEIROS:  So lic itando um 

subsídio, para fazer face à preparação do espaço e às despesas da realização 

da “XI Feira do Pão Quente e Queijo Fresco e Marcha-Passeio Regional ”.  --- 

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

conceder o subsídio de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), bem como 

despesas com a marcha. -------------------------------------------------------------

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

---------- ALMARGEM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL E AMBIENTAL DO ALGARVE: Solic itando um subsídio no  

valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), para fazer face a despesas 

inerentes à 2ª Grande Travessia da Via Algarviana a decorrer de 28 de Março 

a 10 de Abr il de 2009. --------------------------------------------------------- 

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

subsídio de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). ------------------------------

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

---------- GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, 

S.A.; Solic itando subsídio no valor de € 17.703,20 (dezassete mil setecentos 

e t rês euros e vinte cênt imos), no sent ido de manter os object ivos que 

orientaram o projecto Algarve Digital.  --------------------------------------------

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

atr ibuir  o subsíd io em duas t ranches, cada uma no valor de € 8.851,60 (o ito 

mil o itocentos e cinquenta e um euros e sessenta cênt imos), sendo a pr imeira 

até 31 de Março e a segunda até 31 de Julho do ano a que se refere. -----------

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

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

---------- EMPREITADA DE RENOVAÇÃO URBANA E PAVIMEN TOS 

NA ALDEIA DE VAQUEIROS – Substi tuição de Caução; Foi presente um 

pedido de subst itu ição de caução prestada pela firma José de Sousa Barra & 
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Filhos, Lda., referente à empreitada em epígrafe, o qual está documentado 

com o parecer favorável da Div isão de Obras Planeamento e Gestão 

Urbaníst ica. --------------------------------------------------------------------------- 

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

autorizar o reembolso à refer ida f irma da importância de € 3.993,75 (t rês mi l 

novecentos e noventa e t rês euros e setenta e cinco cênt imos), referente a 5% 

e a 10% de reforço de caução, nos termos da informação da Div isão de 

Obras, Planeamento e Gestão Urbaníst ica.  ----------------------------------------

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

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  Usou da palavra a Sr. ª D. I lda Araújo  

da Silva Afonso, residente em Alcout im, na qua lidade de consumidora de 

água, para manifestar o seu descontentamento quanto à tarifa de 

disponibil idade de água, saneamento e resíduos só lidos, facturada no mês em 

curso, so lic itando explicações ao execut ivo, já so lic itadas em requer imento 

enviado ao munic ípio no passado dia vinte e t rês. O Sr. Presidente informou 

que já t inha prestado esclarecimento sobre o assunto no iníc io da reunião,  

estando, no entanto, disponível para esc larecer todas as dúvidas assim como 

vai ser respondido por escr ito à requerente. --------------------------------------- 

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a t ratar, 

pelo Excelent íssimo Senhor Presidente fo i encerrada a reunião, pelas 

dezasseis horas e dez minutos, da qual,  para constar, se lavrou a presente 

acta, que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Técnica 

Super ior, da Câmara Municipal de Alcout im, que a redigi,  e mandei lavrar. --

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

 

      O Presidente          A Secretár ia 

 
 


