
                          
 
 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 

INTRODUÇÃO 
 
Pretende-se, com o presente relatório, apresentar embora de forma sucinta, nas suas 

diversas peças escritas, mapas e gráficos, uma panorâmica do que foram as ações 

económicas e financeiras realizadas no ano de 2012, proporcionando uma visão e 

perspetiva clara das mesmas, à realização da atividade municipal desenvolvida.  

                                                                                                       

De acordo com o estabelecido no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), aprovado através do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de 

Fevereiro e o n.º 1 do ponto II da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção do Gabinete do 

Conselheiro do Presidente do Tribunal de Contas – instruções n.º 1/2001 – 2.ª Secção – 

Instruções para a Organização e Documentação das Contas das Autarquias Locais e 

Entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL, a Câmara Municipal apresenta o 

Relatório de Gestão à Assembleia Municipal. 

 

Os documentos previsionais referentes ao ano económico de 2012: O Orçamento 

Municipal e as Grandes Opções do Plano, aprovados pela Assembleia Municipal 

constituem a base da Gestão Municipal. O Orçamento permite evidenciar os recursos 

que a Autarquia prevê arrecadar para fazer face ao financiamento das despesas que 

pretende realizar, enquanto que nas Grandes Opções do Plano compete definir as 

linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia num horizonte temporal de 

quatro anos. 

 

O Orçamento de Estado de 2012 impôs aos municípios portugueses um ano de 

contenção orçamental. O executivo empenhou-se na concretização dos objetivos 

delineados no Orçamento e nas grandes Opções do Plano para o ano de 2012. 

Desenvolveu uma gestão racionalizada por forma a realizar o maior número de 

projetos definidos.  

 



                          
 
 

 
Também a diminuição de possibilidades de financiamento comunitário: O IV Quadro 

Comunitário de Apoio, QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(2007/2013), trouxe um novo enquadramento económico e social, muito mais 

restritivo em termos de comparticipações comunitárias às quais as Câmaras 

Municipais possam aceder. 

 

Atendendo aos factos acima explanados, e como se verifica ao longo deste relatório, 

estas situações adversas condicionam a ação municipal e o cumprimento de alguns dos 

objetivos previstos nas Grandes Opções do Plano para 2012, pese embora a análise de 

determinados investimentos municipais deva ser sempre efetuada numa perspetiva de 

médio e longo prazo. 

 

Saliente-se porém que, tal como vem sendo princípio norteador da ação municipal, as 

verbas colocadas à disposição de executivo, quer provenientes das suas receitas 

próprias, quer de transferências (do Orçamento de Estado e outras), foram 

administradas em obediência aos princípios orçamentais e contabilísticos 

fundamentais, mediante uma gestão pautada pelo equilíbrio e pela prudência, com um 

controlo de gastos rigoroso e um constante pesar de prioridades de investimento.  

 

Sempre numa perspetiva de maximizar os recursos disponíveis, o executivo municipal 

desenvolveu uma gestão racionalizada de forma a realizar o maior número de projetos 

definidos e cumprir todas as responsabilidades financeiras assumidas, efetivando uma 

política de pagamentos a fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros, nos 

prazos legais de pagamento. 

 

O Município de Alcoutim estabeleceu para 2012 a aposta em áreas essenciais visando 

a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, o seu desenvolvimento, o 

combate à desertificação e o atenuar das assimetrias existentes entre o nosso 

concelho e o restante Algarve. 

 



                          
 
 

 
Previmos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento, a realização de investimentos 

nas áreas do saneamento básico e abastecimento de água, renovação da rede viária e 

urbana, saúde, ação social, desenvolvimento económico, património, proteção do 

meio ambiente, turismo, educação, cultura e desporto.  

 

No ano económico de 2012, o total da receita foi de 9.142.903,72€ e o total da 

despesa de 7.980.305,35€, acrescentando 1.006.170,99€ do saldo que transitou do 

ano de 2011, encerram-se as contas com um saldo positivo de 2.168.769,37€ e uma 

execução orçamental final da despesa de 56%. 

 

RECEITAS 

No que diz respeito às receitas, o Município arrecadou cerca de 9.142.903,73€, sendo 

de receitas correntes 4.820.780,52€, de receitas de capital 4.312.716,00€ e receitas 

outras 9.407,21€. Comparando com o ano de 2011 verifica-se o decréscimo das 

receitas correntes em 239.390,57€ devido à redução das receitas provenientes do 

estado e da redução das receitas dos impostos diretos. Em relação às receitas de 

capital, verificou-se um decréscimo de 201.664,67€, resultante da diminuição das 

receitas provenientes do Estado (FEF) e dos financiamentos comunitários (FEDER, 

FEADER, e FUNDO DE COESÃO). 

 

Receitas correntes 

Impostos diretos 298.783,20€ 

Impostos indiretos 2.678,26€ 

Taxas, multas e outras penalidades 15.268,92€ 

Rendimentos da propriedade 9.998,77€ 

Transferências correntes 3.935.831,16€ 

Venda de bens e serviços correntes 498.995,59€ 

Outras receitas correntes 59.224,62€ 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 4.820.780,52€ 

 

 



                          
 
 

 
Receitas de capital 

Transferências de capital 4.196.798,53€ 

Outras receitas de capital 115.917,47€ 

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 4.312.716,00€ 

 

Receitas outras 

Reposições não abatidas nos pagamentos 9.407,21€ 

TOTAL DAS RECEITAS OUTRAS 9.407,21€ 

 

 

RECEITAS ARRECADADAS NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS 

 

Anos Receitas Correntes  Receitas de Capital  TOTAL 

2009 4.701.246 € 3.555.906 € 8.257.153 € 

2010 5.237.078 € 3.121.387 € 8.358.465 € 

2011 5.060.171 € 4.520.610 € 9.580.781 € 

2012 4.820.781 € 4.322.123 € 9.142.904 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 

 
GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DA RECEITA 

 
 
 
 

  Anos 

  2009 2010 2011 2012 

RECEITA ARRECADADA 59% 52% 66% 64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS QUATRO 4 ANOS 

 

CAPÍTULOS 2009 2010 2011 2012 

Impostos Diretos 276.738,30 € 314.768,00 € 307.657,13 € 298.783,20 € 

Impostos Indiretos 3.816,00 € 271,92 € 890,30 € 2.678,26 € 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 14.215,16 € 16.845,24 € 20.904,75 € 15.268,92 € 

Rendimentos de Propriedade 18.211,10 € 10.404,73 € 26.656,23 € 9.998,77 € 

Transferências Correntes 3.898.365,13 € 4.381.260,93 € 4.165.139,67 € 3.935.831,16 € 

Venda de Bens e Serviços Correntes 480.753,89 € 501.119,44 € 537.857,90 € 498.995,59 € 

Outras receitas correntes 3.454,19 € 1.755,21 € 1.065,11 € 59.224,62 € 

Venda de Bens de Investimento 0,00 € 0,00 € 9.656,99 € 0,00 € 

Transferências de Capital 3.525.421,32 € 3.114.139,29 € 4.473.861,32 € 4.196.798,53 € 

Passivos Financeiros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outras Receitas de Capital 11.090,48 € 254,27 € 30.862,32 € 115.917,47 € 

Reposições não Abatidas nos 
Pagamentos 

19.394,39 € 6.993,67 € 6.229,35 € 9.407,21 € 

TOTAL 8.251.459,96 €  8.347.812,70 € 9.580.781,07 € 9.142.903,73 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
DESPESAS 

Relativamente às Despesas, estas totalizaram 7.980.305,35€, sendo de despesas 

correntes totais de 4.880.120,89€ e de despesas de capital totais 3.100.184,46€. 

Registou-se em relação ao ano de 2011 em despesas correntes, um decréscimo de 

269.241,64€, resultante da política de contenção de gastos do funcionamento da 

Câmara. Em despesas de capital verificou-se uma diminuição de 591.889,80€. 

 

Despesas correntes 4.880.120,89€ 

Despesas de capital 3.100.184,46€ 

TOTAL DESPESAS 7.980.305,35€ 

 

DESPESAS CORRENTES 

Despesas com pessoal 2.598.823,41€ 

Aquisições de bens e serviços 1.986.236,55€ 

Juros e outros encargos 23.000,72€ 

Transferências correntes 135.878,52€ 

Subsídios 15.379,57€ 

Outras despesas correntes 120.802,12€ 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 4.880.120,89€ 

 

Na rubrica Despesas com Pessoal foi despendido 2.598.823,41€, menos 174.894,30€ 

do que em 2011. Tal facto deveu-se essencialmente ao gasto menor em remunerações 

certas e permanentes, abonos variáveis e Segurança Social, nomeadamente na 

redução de vencimentos superiores a 1.500,00€, horas extraordinárias, ajudas de 

custo, abonos para falhas e ao corte nos subsídios de natal e de férias nos vencimentos 

superiores a 600,00€.  

 

Na rubrica Aquisição de Bens e Serviços, foram realizadas despesas no valor de 

1.986.236,55€ tendo sido despendido mais 60.000,14€ do que no ano anterior, sendo 

mais 76.486,26€ em aquisição de bens e menos 16.813,15€ em aquisição de serviços. 

 



                          
 
 

 
Na rubrica Juros e Outros Encargos foram gastos 23.000,72€, referente a juros dos 

empréstimos anteriormente contraídos. 

 

Na rubrica Transferências Correntes foi despendida a verba de 135.878,52€ em 

subsídios, apoios a instituições sem fins lucrativos e famílias carenciadas. Nesta rubrica 

verificou-se um gasto menor, devido à alteração das normas de pagamento, tendo o 

mesmo transitado de transferências correntes para transferências de capital.  

 

Na rubrica Subsídios gastou-se 15.379,57€ referente à liquidação dos salários com os 

trabalhadores contratados com IEFP, através do Programa Contrato de Emprego de 

Inserção. 

 

Na rubrica 06 Outras Despesas Correntes foi realizada a verba de 120.802,12€, 

referente a restituições, serviços bancários e quotização (AMAL, ÁGUAS DO ALGARVE, 

ALGAR, ANMP, ODIANA, GLOBALGARVE, etc.) e pagamentos à SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE AUTORES, sendo gasto menos 22.859,06€ do que no ano de 2011. 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

Aquisição de bens de capital 2.303.145,01€ 

Transferências de capital 484.283,79€ 

Passivos financeiros 312.755,66€ 

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 3.100.184,46€ 

   

DESPESAS DE CAPITAL 

Na rubrica Aquisição de Bens de Capital, foram investidos 2.303.145,01€, menos 

757.890,73€ do que no ano anterior. De realçar que esta diferença foi devida, 

nomeadamente à alteração do financiamento da obra do Lar de Balurcos, levando a 

um gasto menor em relação ao que estava orçado. 

 

Na rubrica Transferências de Capital, foi despendida a verba de 484.283,79€, mais 

67.823,65€ do que em 2011, principalmente em protocolos efetuados com instituições 



                          
 
 

 
nas áreas da saúde, ação social, proteção civil, cultura, desporto e Freguesias. Este 

aumento deveu-se principalmente à transição do apoio aos Clubes da rubrica de 

transferências correntes para transferências de capital. 

 

 

Na rubrica Passivos Financeiros, foram amortizados 312.755,66€, havendo uma 

liquidação de mais 98.177,28€ em relação ao ano anterior, em empréstimos a médio e 

longo prazo, nomeadamente nos empréstimos contraídos anteriormente.  

 

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DA DESPESA 

 

  Anos 

  2009 2010 2011 2012 

DESPESA REALIZADA 55% 51% 61% 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NOS DIVERSOS SERVIÇOS 

 

CAPÍTULOS 2009 2010 2011 2012 

Operações Financeiras 403.994,15 € 247.903,95 € 239.814,79 € 335.041,86 € 

Classes Inativas 4.620,07 € 3.797,75 € 2.488,39 € 0,00 € 

Órgãos da Autarquia 2.176.088,48 € 2.545.947,51 € 2.254.804,60 € 2.860.408,31 € 

Assembleia Municipal 10.014,33 € 9.702,59 € 10.731,39 € 12.191,32 € 

Serviços Administrativos e 
Financeiros 

532.491,14 € 515.823,89 € 546.681,66 € 514.238,85 € 

Serviços de Cultura, Desporto e 
Turismo 

1.508.602,64 € 1.519.814,95 € 1.158.823,12 € 973.505,96 € 

Serviços de Obras, Planeamento 
e G. Urbanística 

304.853,58 € 348.300,90 € 297.299,82 € 210.658,35 € 

Serviço de Equipamentos 1.688.280,19 € 2.485.718,42 € 2.157.173,54 € 1.552.089,33 € 

Serviço de Ambiente e Urbanos 2.037.614,99 € 1.073.421,88 € 2.173.619,48 € 1.522.171,37 € 

Total 8.666.559,57 €  8.750.431,84 € 8.841.436,79 € 7.980.305,35 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
DESPESAS COM O PESSOAL NOS ÚLTIMOS 4 ANOS 

 

CAPÍTULOS 2009 2010 2011 2012 

Órgãos da Autarquia 530.147,74 € 869.980,35 € 854.292,27 € 826.077,53 € 

Serviços Administrativos e 
Financeiros 

369.835,57 € 395.115,87 € 426.923,15 € 514.238,85 € 

Serviços de Cultura, Desporto e 
Turismo 

315.372,29 € 321.755,77 € 265.726,40 € 385.885,41 € 

Serviços de Obras, Planeamento 
e G. urbanística 

198.783,39 € 194.779,95 € 179.558,59 € 157.184,59 € 

Serviço de Equipamentos 684.505,63 € 686.406,33 € 673.974,30 € 483.271,55 € 

Serviço de Ambiente e Urbanos 352.539,45 € 357.368,85 € 360.515,22 € 339.818,33 € 

Total 2.451.184,07 €  2.825.407,12 € 2.760.989,93 € 2.706.476,26 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
RÁCIO DE ESTRUTURAS DAS DESPESAS 

 

DESIGNAÇÃO 2009 2010 2011 2012 

Despesas com Pessoal  / Despesas correntes 49% 51% 54% 53% 

Aquisição de Serviços  / Despesas correntes 36% 37% 37% 41% 

Encargos Financeiros  / Despesas Correntes 1% 1% 1% 0,5% 

Investimentos  / Despesas de Capital 68% 75% 83% 74% 

Transferências de Capital  / Despesas de Capital 23% 18% 11% 16% 

Passivos Financeiros  - Despesas de Capital 9% 7% 6% 10% 

Despesas Correntes  - Despesas Totais 58% 63% 58% 61% 

Despesas de Capital  - Despesas Totais 42% 37% 42% 39% 

 

 

 

RÁCIOS DE ESTRUTURAS DAS DESPESAS 

Habitante - Área 

DESIGNAÇÃO UNIDADE 2009 2010 2011 2012 

Despesas Correntes / População EUROS/HABITANTE 1.333,59 € 1.466,06 € 1.765,21 € 1.672,99 € 

Despesas Correntes  / Área do 
Município EUROS/KM2 8.733,18 € 9.600,67 € 8.939,86 € 8.472,43 € 

Despesas de Capital  / Área do 
Município EUROS/KM2 6.312,93 € 5.591,05 € 6.409,85 € 5.382,26 € 

Investimento  / População EUROS/HABITANTE 654,39 € 639,06 € 1.265,79 € 1.062,80 € 

 
NOTA: 

• Para o cálculo dos valores acima apresentados foram considerados os dados dos censos de 2001 e 
2011; 

• Número Total de Habitantes do Concelho = 3772 até 2010 e 2917 a partir de 2011; 

• Área do Concelho = 576 Km2 

 

 



                          
 
 

 
 

 

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

 

 

 

Designação das Dívidas 
Anos 

2009 2010 2011 2012 
2. Divida a Curto Prazo               
2.1 Empreiteiros e Fornecedores 0 € 0 € 0 € 0 € 

1. Dívida a M/L Prazo                   
1.1 Empréstimos 2.011.115,00 € 1.788.879,34 € 1.574.300,96 € 1.261.545,30 € 

TOTAL 2.011.115,00 € 1.788.879,34 € 1.574.300,96 € 1.261.545,30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
OBRAS E ATIVIDADES MAIS RELEVANTES EM EXECUÇÃO EM 2012 
 

SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

• ETAR do sistema de saneamento de Farelos e Clarines;  

• Reparação e conservação da rede de esgotos em diversas localidades; 

• Condutas de abastecimento de água a diversas localidades no Concelho -

Barrada; 

• Condutas de abastecimento de água a Lutão e Penteadeiros; 

• Condutas de abastecimento de água a Vaqueiros; 

• Condutas de abastecimento de água a Santa-Justa; 

• Reservatório de abastecimento de água a Martim longo; 

• Abertura de furos artesianos Tesouro e Mestras; 

• Manutenção e reparação de barragens; 

• Recuperação de Poços Públicos (Taipas); 

• Manutenção e conservação de estações elevatórias de água; 

• Construção de sistema de drenagem de águas pluviais – Alcoutim; 

• Construção das condutas de abastecimento de água a Fernandilho e Várzea; 

 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

• Pavimentação da estrada de Santa-Justa; 

• Reparação de diversas estradas e caminhos no concelho; 

• Parques de estacionamento do concelho - Alcoutim; 

• Pavimentação de arruamentos em diversas localidades – Martim Longo, Lutão,  

Madeiras, Fernandilho, Pereiro, Giões, Vaqueiros, Cerro da Vinha, Velhas, 

Cortes-Pereiras, Palmeira, Montargil, Ferrarias e Alcoutim. 

• Sinalização e redutores de velocidade nas vias municipais; 

• Construção de passagens submersíveis; 

• Construção e reparação de abrigos rodoviários. 

 

 

 



                          
 
 

 
REQUALIFICAÇÃO URBANA – PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

• Arranjos paisagísticos no concelho; 

• Recuperação dos açudes no concelho – Galaxos e Várzea; 

• Valorização das margens do Guadiana – beneficiação do Cais de Laranjeiras; 

 

DESPORTO, RECREIO E LAZER 

• Protocolos com diversas entidades; 

• Manutenção da Piscina Municipal; 

• Beneficiação da zona envolvente do Campo de Futebol de Alcoutim; 

• Apoio aos Clubes e Associações do concelho para a realização de diversas 

actividades desportivas; 

•  Realização das férias desportivas; 

• Organização de Marchas Passeio, Campeonatos de Sueca, Encontros de 

Natação, etc.; 

• Apoio e colaboração na Volta ao Algarve em Bicicleta e Baja Carmin. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

• Redução das taxas de IRS; 

• Aplicação das taxas mínimas de IMI; 

• Parque industrial de Alcoutim; 

• Realização da V Feira da Perdiz; 

• Realização da VI Feira Doces d‘Avó; 

• Apoio logístico e financeiro à Feira de Artesanato de Alcoutim e Feira do Pão 

Quente em Vaqueiros. 

 

AÇÃO SOCIAL SAÚDE E EDUCAÇÃO 

• Lar de Balurcos; 

• Programa de conforto habitacional para pessoas idosas; 

• Manutenção e reparação de escolas; 

• Aquisição de equipamento escolar; 

• Projeto de transportes sociais intra-concelhio “Vamos à Vila”; 



                          
 
 

 
• Projeto da Unidade Móvel “Alcoutim ainda+Solidário”; 

• Programa de combate à surdez; 

• Atribuição de bolsas de estudo ao Ensino Médio e Superior; 

• Financiamento dos almoços a todas as crianças que frequentam o Pré-Escolar e 

1.º, 2º e 3º Ciclos; 

• Protocolos com diversas entidades; 

• Atribuição de subsídios individuais e coletivos para aquisição de manuais e 

outro material escolar; 

• Apoio psicossocial aos alunos nas escolas; 

• Tratamento Termal para munícipes em S. Pedro do Sul; 

• Tratamento de doentes alcoólicos e apoios às respetivas famílias; 

• Atribuição do cartão Social do Município a diversas famílias; 

• Apoios económicos a famílias carenciadas;  

• Realização de várias campanhas de rastreio e vacinação através da Unidade 

Móvel de Saúde; 

• Transporte de doentes para tratamento de INR em Alcoutim e consultas 

médicas em Faro. 

 

CULTURA 

• Núcleo museológico Dr. João Dias; 

• Protocolos com diversas entidades; 

• Projeto “Cinema em Movimento”; 

• Realização das festas de Alcoutim e apoio logístico e financeiro a todas as festas 

do Concelho; 

• Animação de Verão no Centro da Vila (música na praça); 

• Organização de exposições na Galeria da Casa dos Condes; 

• Bailes de acordeão; 

• Comemoração do Dia 25 de Abril, Dia do Município, Dia do Idoso, Dia do 

Trabalhador, Dia da Criança, etc.;   

• Apoio Financeiro e Logístico às Associações e Clubes do Concelho. 

 



                          
 
 

 
 

PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 

• Remodelação do antigo edifício das finanças e GNR; 

• Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho; 

• Reparação de edifícios municipais; 

• Aquisição de Imóveis. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Projetos diversos; 

• Protocolos com diversas entidades e autarquias; 

• Revisão do PDM. 

 

INDÚSTRIA E ENERGIA 

• Eletrificação da Localidade de Matos; 

• Melhoramentos na rede de iluminação pública; 

• Alienação de Lotes Empresariais. 

 

TURISMO 

• Parque de merendas e caravanismo de Pereiro; 

• Sinalética turística;  

• Protocolos com diversas entidades; 

• Melhoramentos na Praia Fluvial. 

 

OUTROS 

• Aquisição de equipamentos e maquinaria para serviços municipais; 

• Aquisição de viaturas – Minibus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 
 

 
 

CONCLUSÃO 

Relativamente à gestão patrimonial/orçamental, os aspetos mais relevantes do ano 

2012 são os seguintes: 

- Decréscimo da receita total: FEF, impostos diretos e Fundos Comunitários; 

- Redução das despesas correntes; 

- Investimento per capita de 1.062,80€; 

- Execução orçamental  total da despesa de 56%; 

- Redução do endividamento a médio e longo prazo (empréstimos) em 312.755,66€;  

- Taxa de endividamento das mais baixas do país; 

- Transição de ano sem dívidas a curto prazo a fornecedores e empreiteiros; 

- Solidez financeira; 

- Saldo final positivo de 2.168.769,37€. 

 

Tal como referimos nas Grandes Opções do Plano para 2012, podemos concluir que, 

apesar da conjuntura económica nacional, das dificuldades financeiras do país e da 

contenção orçamental imposta pelo estado central aos municípios portugueses, 

Alcoutim continua a ser referência regional e nacional em termos de gestão financeira, 

apresentando solidez nas suas contas. 

A política séria e responsável que tem sido seguida pelo executivo, tem contribuído 

para o desenvolvimento e reconhecimento de um futuro melhor para Alcoutim. O 

endividamento razoável e sustentável da autarquia revela um profundo respeito pelos 

alcoutenejos, nomeadamente pelas gerações atuais e vindouras. 

 

 

Paços do Concelho, 21 de março de 2013 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral 


