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---Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de 2012, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre dos Paços do Município de Gavião, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal 
de Gavião, de acordo com a convocatória distribuída nos termos e procedimentos legais, com 
a presença dos seguintes membros: ------------------------------------------------------------------------------ 
---Hipólito Dias Reis Soldado, Jorge Marques Santos, Alberto Paisana Faria, António José 
Teixeira Gueifão Estevinha, António Manuel Marques Martinho, Eusébio Salgueiro Gaspar, 
Helena Sofia Domingues Tapadas, Isabel Maria Dias Martins, João Carlos Conceição Prates 
Calado, João Hipólito Baptista Delgado, João Manuel Cesário Teodoro, João Manuel Duarte 
Brites, Jorge Manuel Morais Monteiro, José Eugénio Sequeira Rolo, José Fernando Silva Pio, 
José Júlio Delgado Cabeça, José Manuel Praia Neves, Júlio Manuel Espadinha Churro Catarino, 
Pedro Filipe Simões Raposeira. ------------------------------------------------------------------------------------
---Foi anotada a falta da Senhora 2ª Secretária Fernanda Maria Estrela Flores Pereira, tendo 
sido substituída pelo Senhor José Manuel Paulo Pires, cuja identidade foi confirmada pela 
mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Compareceu o Senhor Presidente da Câmara Jorge Manuel Martins Jesus e assistiram os 
Senhores Vereadores Germano Manuel Baptista Porfírio e Francisco Felício Louro e as Técnicas 
Superiores do Município Marta Alves e Helena Vicente para apresentaram os pontos da ordem 
de trabalhos da sua competência técnica.-----------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente, Hipólito Dias dos Reis Soldado, cumprimentou todos os presentes e 
declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Não estando presente a Senhora 2ª Secretária a Mesa propôs, que de entre os presentes, 
tomasse assento na Mesa o Senhor António José Teixeira Gueifão Estevinha para exercer as 
funções de 2º Secretário. Aprovada a proposta, o membro indicado assumiu o cargo.------------- 
Antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Não tendo sido distribuída com a convocatória, a ata da sessão anterior, a mesma foi 
entregue no início da Sessão, e por proposta do Senhor Presidente da Mesa e aceite por todos 
os membros, a análise e eventual aprovação da mesma seria feita no fim, para que todos a 
tivessem oportunidade de apreciar.------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente informou que recebeu o Relatório Anual de Atividades da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens e que na próxima sessão trará a análise do mesmo, elaborando 
alguns dados estatísticos e comparativos com anos anteriores.------------------------------------------- 
---Em seguida foram lidos os assuntos mais relevantes contidos nas atas do Executivo 
Municipal, a saber:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tomada de conhecimento de documento denominado “Declaração do Caia”, subscrito por 
todos os autarcas portugueses e espanhóis da área Transfronteiriça Alentejo/Extremadura, 
demonstrando o descontentamento com a tomada de decisão do Governo de encerrar o 
Ramal de Cáceres e a eliminação do transporte de pessoas na Linha do Leste. O documento em 
apreço contêm também algumas medidas reivindicativas, destacando-se a criação da 
“Plataforma para o Impulso das Ligações de Comunicações Ferroviárias do 
Alentejo/Extremadura com o resto da Europa”;---------------------------------------------------------------
-Aquisição de parcela de terreno na freguesia de Belver, correspondendo ao local onde se 
encontra a captação de água de Vilar da Mó;-------------------------------------------------------------------
-Deliberação por unanimidade do Projeto de Execução da obra “Regeneração Urbana – Largo 
da Rua Dr. Eusébio Leão” e “Regeneração Urbana – Entrada de Portalegre” em Gavião;-----------
-Aprovação por unanimidade a abertura de procedimentos concursais para a “Cessão de 
Exploração do Snack-Bar do Parque de Merendas da Ribeira da Venda” e a “Cessão de 
Exploração do Snack-Bar da Praia Fluvial do Alamal”;--------------------------------------------------------
-Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a intenção de formalização da candidatura 
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às “7 Maravilhas – Praias de Portugal” da Praia da Fluvial do Alamal;------------------------------------
-Deliberação por unanimidade da participação da Câmara Municipal de Gavião no evento BTL - 
Feira Internacional de Turismo 2012, por convite do Turismo do Alentejo, ERT;----------------------
-Informação do Senhor Presidente da Câmara, que a taxa de execução (obra feita e paga) no 
final de 2011 cifrava-se em 59,43%, garantindo o acesso à Bolsa de Mérito, abrindo como tal 
portas para novas oportunidades de financiamento e investimento;------------------------------------  
-Deliberação por unanimidade a liquidação, no âmbito do “APOIO À FIXAÇÃO DE FAMÍLIAS 
JOVENS”, referente a dois casos de nascimento do 1º filho, um caso de nascimento de 2º filho, 
dois casos de nascimento do 3ª Filho e um caso de aquisição de habitação. -------------------------- 
---O Senhor Presidente da Mesa referiu que se fez neste dia uma visita ao concelho, por parte 
dos membros da Assembleia Municipal, com o intuito de conhecer com maior detalhe as 
principais obras em curso e realçou a importância desta ação. As obras visitadas foram a 
“Remodelação da Rede de Águas em Baixa da Comenda e Vale da Feiteira”; O troço “EM 531, 
entre a EN244 e Moinho do Torrão”; o troço “EM 1214, entre Gavião e EN 244 passando por 
Amieira Cova” e pelo “Lar de Idosos de Belver”.--------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente interpelou a Assembleia sobre a intenção de alguma intervenção ou 
esclarecimento. Não havendo, passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara que 
manifestou a intenção de intervir para esclarecer alguns assuntos constantes e lidos das atas 
do executivo bem como de outros assuntos abordados pelo Senhor Presidente da Mesa.---------
---O Senhor Presidente da Câmara informou que o concurso de “Cessão de Exploração do 
Snack-Bar do Parque de Merendas da Ribeira da Venda” ficou deserto, enquanto que para a 
“Cessão de Exploração do Snack-Bar da Praia Fluvial do Alamal” houve três concorrentes, 
sendo que, neste momento, o Júri nomeado para o efeito está a analisar as propostas. Em 
relação à candidatura da Praia Fluvial do Alamal às 7 Maravilhas – Praias de Portugal, informou 
que os resultados das candidaturas tinham sido revelados nessa mesma tarde e que a Praia 
Fluvial do Alamal foi escolhida para integrar as 10 melhores dentro da sua categoria – Praias de 
Rio. Referiu que é uma boa notícia num tempo de muitas dificuldades, de algum pessimismo e 
desânimo. Deu a conhecer os trâmites do processo, em que houve 327 candidaturas iniciais 
escrutinadas por um Conselho Cientifico rigoroso, sendo analisados critérios bastante 
exigentes, desde a Beleza Natural, Qualidade da Água e Limpeza da Praia, Serviços prestados 
aos utentes, Espaços Públicos de Qualidade, Preservação da Identidade Local e Condições 
Naturais para a Prática Desportiva. Concluiu dizendo que sempre teve consciência da beleza e 
singularidade daquele espaço que tem um enquadramento paisagístico e ambiental único, de 
fauna, de flora, de usufruto da natureza, trazendo esta nomeação relevância ao espaço e uma 
boa oportunidade de divulgação da Praia e do Concelho. Sublinhou a validação por 
especialistas independentes da qualidade da Praia Fluvial do Alamal, sendo este um 
investimento em que o Executivo sempre acreditou.--------------------------------------------------------- 
---Acerca da visita dos Deputados Municipais às obras em curso, referiu que é uma prática 
regular, sugerida pelo Executivo e acolhida pelo Presidente da Mesa, que tem como objetivo 
principal dar a conhecer, informar e esclarecer os Deputados Municipais do trabalho que tem 
vindo a ser feito na captação de investimentos para o concelho. O Senhor Presidente da 
Câmara apresentou uma súmula dos investimentos já executados, em execução ou a executar 
(já aprovados) enquadrados nos vários programas de fundos comunitários disponíveis neste 
QREN:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratualização INALENTEJO/CIMAA, no valor de aproximadamente 2 400 000 euros----------
-Loteamento Industrial da Comenda;----------------------------------------------------------------------------- 
-Lar de Idosos de Belver;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-EM 1214, entre Gavião e a EN244, passando por Amieira Cova;------------------------------------------ 



 Assembleia Municipal de Gavião   
 Ata Nº1/2012 de 27 de Fevereiro  

 

Página 3 de 8 
 

-EM 531, entre a EN244 e Moinho do Torrão.------------------------------------------------------------------ 
Programa Operacional de Valorização do Território no valor de aproximadamente 2 000 000 
euros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Parque Desportivo do Salgueirinho;------------------------------------------------------------------------------ 
-Remodelação da Rede de Águas em Baixa de Comenda e Vale da Feiteira.---------------------------- 
Eixo prioritário de Cooperação Transfronteiriça “Tejo Internacional”, aproximadamente de 
485 000 euros, para investimentos com a temática do Rio ----------------------------------------------- 
-Percurso Pedestre PR1 “Arribas do Tejo”;---------------------------------------------------------------------- 
-Percurso Pedestre PR2 “Corredor Ecológico das Ribeiras de Alferreira e Barrocas e 
Requalificação de moinhos da foz da Ribeira das Barrocas”;------------------------------------------- 
-Museu do Sabão.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FEADER/LEADER, no valor de aproximadamente 200 000 euros----------------------------------------- 
-Centro de Observação Avifauna, Outeiro;---------------------------------------------------------------------- 
-Recuperação do Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias.----------------------------------------- 
INALENTEJO/FEDER, no valor de aproximadamente 310 000 euros-------------------------------------
-Instalação de Painéis solares do Quartel de Bombeiros Municipais de Gavião;----------------------- 
-Ampliação e remodelação da Creche da Santa Casa da Misericórdia de Gavião.--------------------- 
---O Senhor Presidente da Câmara informou que ainda tem esperança de ver novas 
candidaturas aprovadas pela concessão de Bolsa de Mérito. A boa taxa de execução e 
cumprimento de prazos estipulados aliados à boa saúde financeira do Município são premissas 
importantes para a captação e execução de novos investimentos. Referiu que a captação de 
investimento reflete uma dinâmica de ambição, assegurando estar atento a novas 
oportunidades de investimento para o concelho, como tem feito até aqui.----------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa agradeceu as explicações prestadas e perguntou se haveria 
alguma intenção de intervenção. Não havendo passou à ordem de trabalhos.----------------------- 
PONTO UM – Informação sobre a actividade do Município e a situação financeira do mesmo 
alínea e), do nº 1, do artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção da 
Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro;--------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor 1º Secretário para proceder à leitura do 
Relatório para a Assembleia Municipal sobre as actividades do Município nas suas múltiplas 
componentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente da Câmara apresentou a situação financeira, tendo o Município o valor 
de disponibilidades no Resumo Diário de Tesouraria de 1 418 954,12 € à data de 24 de 
Fevereiro e um montante de 14 075,66 € de ordens de pagamento de 2012, sendo quem 
relação ao ano de 2011 existem somente duas faturas por pagar, no valor de 12 313,14€. A 
perspetiva foi a de transitar de ano com a menor divida possível, só não sendo possível 
transitar com zero faturas porque alguns documentos chegaram mesmo nos últimos dias do 
ano. Paralelamente foram amortizados e reduzidos os montantes globais de endividamento. 
Concluiu dizendo que este quadro de saúde financeira permite apostar e agarrar novas 
oportunidades de investimento, dinamizar todos os apoios sociais a pessoas, instituições e ao 
mundo do associativismo, tentando aliviar ao máximo encargos que incidem sobre as pessoas 
e empresas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Agradecendo a informação prestada, o Senhor Presidente da Mesa questionou o Plenário 
sobre eventuais dúvidas ou esclarecimentos. Não havendo, deu por terminado o Ponto Um da 
ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS – Apresentação e eventual aprovação do Regulamento da Biblioteca Municipal 
de Gavião;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---O Senhor Presidente da Mesa, dado que o regulamento foi entregue com antecedência aos 
Deputados Municipais, solicitou que a Técnica Superior Helena Vicente apresentasse 
resumidamente o documento em apreço.-----------------------------------------------------------------------
---A Senhora Técnica Superior Helena Vicente enquadrou o regulamento, referindo que é 
extenso para que pudesse refletir e prever o máximo de situações possíveis. Foi elaborado 
com base no que é feito noutras Bibliotecas, tendo de acrescentar a regulamentação do 
auditório e das doações. Evidenciou que é um espaço aberto a iniciativas, e que estava sensível 
a acolher sugestões e ideias para a dinamização da Biblioteca.--------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa questionou se já haveria alguma previsão de data de abertura, 
pois é um equipamento que gera expectativa e bastante importante para o concelho, 
principalmente para as camadas jovens e porque gostaria de realizar uma próxima sessão da 
Assembleia Municipal nesse espaço.------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara referiu que há passos que têm de ser dados, como a 
aquisição de todos os fundos (livros, DVD´s, CD´s), informou que existe uma situação 
complicada com a potência elétrica que também estava a ser resolvida, que teria de haver 
formação sobre a aplicação informática aos funcionários e resolução de questões ao nível de 
recursos humanos, tendo neste momento de se recorrer a Programas Ocupacionais do Centro 
de Emprego. Mostrou-se também ansioso pela entrada em funcionamento deste equipamento 
que será referência de cultura, informação e formação do Município.----------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa interpelou a Assembleia sobre eventuais questões.---------------
---A Senhora Deputada Helena Tapadas questionou se o acesso virtual seria possível, se poderá 
haver apoio à distância para estudos e sobre temas específicos, e que estando esse apoio 
disponível considera importante balizar a nível de tempos de resposta, para que os técnicos 
possam  fazer um trabalho sério.----------------------------------------------------------------------------------
---A Senhora Técnica Superior Helena Vicente respondeu que existirá uma plataforma on-line, 
em que se poderá pesquisar, reservar, fazer pré-inscrições, e que o que a Senhora Deputada 
sugere é o denominado tecnicamente serviço de referência que será feito presencialmente ou 
à distância dando todo esse apoio e acompanhamento aos utilizadores.-------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara referiu que são questões pertinentes e que do ponto de 
vista tecnológico todas essas questões estão asseguradas.-------------------------------------------------
---O Senhor Deputado Jorge Monteiro sugeriu que se fizesse uma descentralização apoiada nas 
Juntas de Freguesia, mediante a utilização da internet e entrega de obras requisitadas nas 
respetivas sedes, com acesso à internet gratuito; que deveria estar contemplado um 
pagamento em caso de pedido de 2ª via de cartão e que o regulamento é omisso na questão 
de confidencialidade e sigilo sobre dados do cartão, de consultas, ou meros dados estatísticos, 
devendo estar expressamente escrito esse direito. Para tal propôs que se introduzisse outra 
alínea com o seguinte texto: Artº 16ª - Direitos, do capítulo IV - Utilizadores. 
" Confidencialidade sobre os seus dados particulares e estatísticos, quer os que forneceu nos 
atos de inscrição e atualização do seu cartão de utilizador, quer os que sejam relativos aos seus 
movimentos de empréstimo e utilização de equipamentos, à exceção daqueles a que seja 
estritamente necessário recorrer em caso de incumprimento regulamentar da parte do 
utilizador, ou para elaboração de trabalho de relatórios e avaliação estatísticas, sendo que, 
mesmo nestes casos, de forma alguma sobre os mesmos poderá ser efetuada qualquer 
incidência particular. "------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---O Senhor Presidente da Câmara mencionou que as observações e apontamentos deverão 
ser analisados, assumiu que é apologista da descentralização e democratização da cultura e 



 Assembleia Municipal de Gavião   
 Ata Nº1/2012 de 27 de Fevereiro  

 

Página 5 de 8 
 

solicitou à Senhora Técnica Superior Helena Vicente que averiguasse os melhores 
instrumentos para cumprir o acesso a todos a este importante equipamento. Tem sido prática 
do executivo a itinerância e descentralização dando como exemplo o Gabinete de Ação Social 
e  a Unidade Móvel de Saúde. Em relação ao acesso gratuito à internet nas sedes das Juntas de 
Freguesia, este assunto terá de ser estudado e avaliado a sua operacionalidade, para que não 
haja problemas de mau uso. A internet terá de estar condicionada, controlada e 
regulamentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa alertou para o fato de não ser possível alterar o Regulamento 
na Assembleia, somente sugerir, aprovar ou não aprovar.--------------------------------------------------
---O Senhor Deputado José Pio, em relação à proposta sobre o tema da confidencialidade 
apresentada pelo Senhor Deputado Jorge Monteiro, referiu que é dispensável tal alínea. Os 
funcionários públicos regem-se pela Carta dos Direitos e Deveres do Funcionário Público, 
estando o sigilo consagrado como um dever, como tal não acha necessidade de inclusão no 
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Não havendo total concordância sobre este tema, o Senhor Presidente da Câmara informou 
que iria colocar essa questão ao Consultor Jurídico da autarquia.----------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa concordou com a proposta do Senhor Presidente da Câmara e 
indicou que o regulamento não é uma coisa estática, que poderão ser efetuadas propostas que 
fará chegar ao Executivo, sendo que o principal, a premência, é a abertura da Biblioteca 
Municipal de Gavião. Agradeceu a disponibilidade e presença da Senhora Técnica Superior 
Helena Vicente e colocou a proposta de regulamento a votação, tendo sido o mesmo aprovado 
com 19 votos a favor e 1 abstenção.------------------------------------------------------------------------------
PONTO TRÊS – Benefícios do Cartão do Idoso;----------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra à Senhora Técnica Superior Marta Alves para 
a apresentação do ponto em questão.---------------------------------------------------------------------------
---A Senhora Técnica Superior Marta Alves deu uma visão geral deste apoio social, o seu 
historial, os objetivos, a evolução de beneficiários (498 à presente data), os requisitos de 
acesso e deu enfoque à divulgação. Mencionou que a divulgação foi feita em todas as 
localidades em colaboração com os Centros Recreativos, Associações e Juntas de Freguesia, 
nos convívios do Dia do Idoso, nas viagens oferecidas pelas Juntas de Freguesia e na 
deslocação da Unidade Móvel de Saúde.------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa solicitou que lhe fosse entregue para análise em futura sessão, 
dos dados e estatísticas dos outros apoios sociais concedidos pelo Município, e congratulou-se 
pela estratégia de captação de Beneficiários do Cartão do Idoso. Interpelou a Assembleia sobre 
potenciais intervenções.---------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Deputado Jorge Monteiro referiu que não obstante a melhor divulgação deste 
apoio considera o número de beneficiários baixo. Considerou estranho que havendo um 
aumento de 11 % de 2009 para 2010 e de 10 % de 2010 para 2011 do número de cartões de 
idoso o número de beneficiários no desconto de 50% no pagamento de água continuou 
inalterável, sendo de 214 tanto em 2010 como em 2011.---------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara declarou que há uma total transparência nos dados 
apresentados, que tem sido feita uma intensificação de sensibilização e divulgação numa 
perspetiva de proximidade junto de potenciais utilizadores e é intenção que o maior número 
de pessoas usufrua deste Cartão.----------------------------------------------------------------------------------
--- A Senhora Técnica Superior Marta Alves esclareceu que tem sido feito um esforço junto das 
Técnicas que colaboram com o Centro Social de Margem, Centro Social Belverense e Santa 
Casa da Misericórdia de Gavião para que as pessoas adiram, sendo que para estes utilizadores 
o maior beneficio é o desconto de 50 % no transporte de ambulância.---------------------------------
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------O Senhor Deputado Eusébio Gaspar referiu que na Comenda, os idosos podem deslocar-se 
à Junta de Freguesia para efetuar a inscrição, suprindo assim a necessidade de deslocação.------
-----O Senhor Presidente da Mesa alertou que todos os membros da Assembleia têm 
responsabilidade na divulgação do cartão do idoso enquanto eleitos locais, e mostrou 
esperança de que o próximo ano traga ainda um maior acréscimo de beneficiários.---------------- 
------O Senhor Presidente da Câmara afirmou que mais importante do que a apreciação 
matemática por via das percentagens feita pelo Senhor Deputado Jorge Monteiro, é referir 
que o executivo tem seguido uma Politica Social objetiva e traduzida em factos, beneficiários e 
ajudas sociais, fundamentais em tempo de crise. Mesmo o Município recebendo menos por via 
da alteração da Lei de Finanças Locais, vai gerindo o orçamento, para os seguintes apoios:-------
-Crianças e Jovens – Apoio à Natalidade; Financiamento dos manuais escolares dos alunos do 
1º Ciclo; Atividades de Enriquecimento Curricular; Apoio Social Escolar e de Transportes; 
Criação de Estágios; Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior; Apoio à Habitação.---------
-Desempregados – Colocação de desempregados na Câmara Municipal de Gavião através de 
Programas Ocupacionais.--------------------------------------------------------------------------------------------
-Idosos – Cartão Municipal do Idoso, que permite reduções de 50 % na fatura da água, 50% em 
algumas taxas municipais, apoio em pequenas reparações e avarias.------------------------------------
-Empresas – Redução de 50% em Taxas e Tarifas; isenção de derrama.---------------------------------
-IPSS – Através de subsídios e para investimento(Lar de Margem, Lar de Belver, Creche de 
Gavião).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Concluiu mencionando que com respeito pela análise e abordagem do tema efetuada pelo 
Senhor Deputado Jorge Monteiro, é necessário ir além das percentagens, é preciso falar dos 
casos concretos de apoio social que são financiados através do orçamento municipal, 
beneficiando pessoas, instituições e empresas em tempo de crise.--------------------------------------
---O Senhor Deputado Jorge Monteiro afirmou que estava somente a cingir-se à análise do 
ponto da ordem de trabalhos e salientou que percentagens como podemos verificar com o 
PIB, Endividamento, etc., querem dizer muita coisa. Reforçou que só achou estranho que o 
aumento de beneficiários de desconto de 50 % na fatura de água em 2011 foi de 0, baseando-
se nos documentos que lhe foram entregues.------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara referiu que o Cartão do Idoso é uma componente de apoio 
social do Município e que como tal quis enquadrar esse apoio na Politica Social do Município 
que é composta por todos os segmentos anteriormente enunciados. São uma realidade e 
constatáveis junto da população. Afirmou que tem o intuito de alargar a componente social 
com o apoio de aquisição de Manuais Escolares ao 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico sendo este 
mais um apoio real às pessoas.-------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Deputado Municipal José Pio reconheceu que a divulgação do Cartão do Idoso está 
a ser bem feito com o envolvimento das Juntas de Freguesia e Unidade Local de Saúde. Refere 
que o número de beneficiários, aproximadamente de 500, é um número bastante 
considerável, sendo que a população é de aproximadamente de 4200 pessoas e nem todos os 
idosos preenchem os requisitos, por via dos rendimentos. Existe também limitações em casos 
de cabeças de casal em herança, não podendo colocar o contador em nome dos próprios. 
Concluiu dizendo que o Executivo terá sempre o suporte do Grupo Municipal do Partido 
Socialista no apoio efetivo à área social.- -----------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa aludindo à boa e saudável discussão em torno deste ponto, 
agradeceu a colaboração da Senhora Técnica Superior Marta Alves e deu o mesmo por 
encerrado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONTO QUATRO – Eleição dos Representantes da Assembleia Municipal na Direção da 
Universidade Sénior de Gavião;-----------------------------------------------------------------------------------
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---O Senhor Presidente da Mesa informou que esta eleição deriva do regulamento da 
Universidade Sénior que consigna no seu artigo 2º, que na composição da Direção estarão dois 
representantes da Assembleia Municipal de Gavião. Poderia ser uma indicação e não uma 
eleição mas tem sido prática por parte da Mesa colocar o assunto em apreço a votação.----------
---O Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou uma lista com os seguintes elementos:--
-Jorge Marques Santos;-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Júlio Manuel Espadinha Churro Catarino.-----------------------------------------------------------------------
---Posta a votação a lista proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------
PONTO CINCO – Diversos.-------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia de uma Carta enviada pelo 
Senhor Presidente da Câmara à Administração Regional de Saúde do Alentejo manifestando 
preocupação sobre a Prestação de Cuidados de Saúde. Sobre este tema manifestou apreensão 
sobre o acesso dos idosos sem condições económicas à prestação de cuidados de saúde, pelo 
valor das taxas moderadoras e transportes para deslocação.----------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa manifestou preocupações a vários níveis:----------------------------
-Ao nível dos transportes e acessibilidades referiu que há cada vez mais povoações sem 
transporte público;----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Informou que a questão das análises clínicas foi resolvida por pressão do Município;-------------
-Dificuldade no recurso e acesso à justiça;----------------------------------------------------------------------
-Dívidas do Estado a Empresas;-------------------------------------------------------------------------------------
-Retirada de apoios às IPSS;-----------------------------------------------------------------------------------------
-Inércia dos Centros de Emprego;----------------------------------------------------------------------------------
-Aumento do IVA para 23%;-----------------------------------------------------------------------------------------
-Fim de benefícios fiscais associados à interioridade;---------------------------------------------------------
-Exigências às micro e pequenas empresas, que fazem com que vários sectores comecem a 
trabalhar em economia paralela;----------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara agradeceu ter trazido à sessão da Assembleia Municipal o 
assunto da Prestação de Cuidados de Saúde. O Executivo tem vindo a pressionar quem de 
direito, pois estas alterações de procedimentos têm tido uma consequência gravosa para as 
pessoas do nosso concelho. O agravamento do custo e tempo de deslocação, aliado à falta de 
transportes públicos têm culminado até em situações desumanas. Defendeu a opção Abrantes, 
beneficiando assim Estado e Utentes. Referiu que não põe em causa a qualidade da prestação 
de serviços em Portalegre, Elvas ou Évora, a questão está na distância e na falta de transportes 
públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---A Senhora Deputada Helena Tapadas reportou que lhe informaram que no Posto de Saúde 
da Comenda estão a reter as credenciais para análises dos Utentes e que estavam a retirar aos 
doentes a isenção das taxas moderadoras considerando estes problemas gravíssimos. Acha 
importante sensibilizar ou que se peça algum esclarecimento sobre este tema.----------------------
---O Senhor Deputado Municipal Eusébio Gaspar, na qualidade de Presidente de Junta 
informou que após pedido de esclarecimento sobre a retenção de credenciais o Dr. Cabaço 
respondeu-lhe que seria por imposição superior.-------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa referiu que esta questão está clara e ultrapassada.----------------
---O Senhor Vereador Francisco Louro interveio referindo que neste momento se está a assistir 
a uma desumanização completa do Serviço Nacional de Saúde. Considerou que as indicações 
dos Diretores da Administração Regional de Saúde dadas aos Diretores de Unidade Locais de 
Saúde são de cortar cegamente as despesas. Mostrou-se preocupado com o elevado valor das 
taxas moderadoras e taxas sobre exames complementares, levando a que as pessoas não se 
tratem. Concluiu dizendo que as alterações nas regras de transporte de doentes, está a por em 
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causa o socorro das pessoas e bens, já existindo Corporações de Bombeiros a entrar em 
insolvência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara, conforme prometido em sessão anterior, trouxe o assunto 
da plantação ilegal de eucaliptos e os casos referenciados e reportados à ANF. Em 2010 foram 
reportados 7 casos e em 2011 foram reportados 16. Informou a Assembleia que foram 
levantados 12 autos de notícia para contraordenação. Considerou o aumento de plantações 
ilegais inaceitável, estragando caminhos, linhas de água, havendo até mudanças de marcos 
divisórios. Apelou a uma não passividade para estes casos.------------------------------------------------
---O Senhor Deputado Alberto Paisana, questionou se as quotas para eucaliptos não tinham 
sido preenchidas, referindo que plantaram 20 ou 30 hectares provavelmente ilegais em 
Belver.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara referiu que não sabe onde é que o Senhor Deputado vai 
buscar essa questão das quotas, pois o que existe são diferentes formas legais para várias 
plantações e espécies. Alertou que todas as plantações ilegais devem ser reportadas à ANF.-----
---O Senhor Presidente da Mesa colocou a ata da sessão anterior à votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade, com a condição de correção de algumas gralhas e imprecisões.-----
---Não tendo sido colocada mais nenhuma questão, o Senhor Presidente da Mesa, deu a 
palavra ao Público, para dela fazer uso a bem do Concelho e da Comunidade em geral.-----------
---Não havendo nenhuma intenção de intervenção, o Senhor Presidente da Mesa, Hipólito Dias 
dos Reis Soldado, encerrou esta Sessão, eram 24 horas, da qual se lavrou a presente ata que 
vai ser assinada pelo Presidente, e por mim, António José Teixeira Gueifão Estevinha, 2º 
Secretário, em substituição, que a redigi. ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

O Presidente da Mesa 
 
 
 
 
 

O 2º Secretário (em substituição) 

 
 

 

 


