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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GAVIÃO 

 

Acta nº3/2009, de 21 de Dezembro 

 

---Pelas 21 horas, do dia 21 de Dezembro do ano de 2009, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal de Gavião com a 

presença dos seguintes membros:---------------------------------------------------------------------- 

---Hipólito Dias Reis Soldado, Jorge Marques Santos, António José Teixeira Gueifão 

Estevinha, Alberto Paisana Faria, António Manuel Marques Martinho, Eusébio 

Salgueiro Gaspar, Helena Sofia Porfírio Domingos Tapadas, Isabel Maria Dias Martins, 

João Manuel Cesário Teodoro, João Manuel Duarte Brites, Jorge Manuel Morais 

Monteiro, José Eugénio Sequeira Rolo, José Fernando da Silva Pio, José Júlio Delgado 

Cabeça, José Manuel Praia Neves, Júlio Manuel Espadinha Churro Catarino, Pedro 

Filipe Simões Raposeira.----------------------------------------------------------------------------------- 

---Não compareceram os Senhores Francisco António Bispo, Fernanda Maria Estrela 

Flores Pereira e João Hipólito Baptista Delgado.---------------------------------------------------- 

---Compareceu o Senhor Presidente da Câmara, Jorge Martins de Jesus e assistiram os 

Senhores Vereadores Germano Manuel Baptista Porfírio, Francisco Felício Louro e 

Manuel Medeiros Morais Silva.--------------------------------------------------------------------------

---Não compareceu o Senhor Vereador Paulo José Estrela Vitoriano Matos.---------------- 

---O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Hipólito Dias Reis Soldado, 

cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a sessão.--------------------------------- 

---Antes da Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------------------------- 

---Não estando presente a Senhora 2ª Secretária, por razões apresentadas e 

devidamente justificadas, a Mesa propôs, que de entre os presentes, tome assento na 

Mesa o Senhor António José Teixeira Gueifão Estevinha para exercer as funções de 2º 

Secretário. Não havendo oposição, o membro proposto integrou a Mesa.----------------- 

---Porque foi distribuída com a convocatória, a acta da sessão anterior, a mesma 

esteve dispensada de leitura e posto o seu conteúdo a eventual aprovação, tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

---Após solicitação do Senhor Presidente da Assembleia, o Grupo Municipal da 

Coligação Democrática Unitária indicou como seu representante o Senhor Jorge 

Manuel Morais Monteiro, não tendo o Grupo Municipal do Partido Social Democrática 

indicado qualquer elemento. ---------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente informou e esclareceu vários pontos sobre a organização 

interna da Assembleia Municipal, após resposta da ANMP (Associação Nacional de 

Municípios Portugueses), a vários pedidos de pareceres. ---------------------------------------- 

---O Senhor Presidente deu a conhecimento um ofício da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais solicitando o preenchimento de fichas individuais de cada Membro 

da Assembleia tendo como objectivo a criação e/ou actualização de uma Base de 

Dados Nacional de Autarcas.----------------------------------------------------------------------------- 
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---Enquanto representante do Município no XVIII Congresso da ANMP, o Senhor 

Presidente informou os Membros da Assembleia sobre os trabalhos e os temas 

desenvolvidos e salientou o facto de o Presidente da Câmara Municipal de Gavião ter 

sido eleito para Membro Efectivo do Conselho Geral desta importante Associação.------ 

---O Senhor Presidente da Mesa deu ainda a conhecer que o 1º Secretário, Senhor 

Jorge Santos esteve presente no Conselho Municipal de Educação em sua 

representação, onde foi destacado e aferido o bom arranque do ano lectivo.-------------- 

---Em seguida foram lidos os assuntos mais relevantes contidos nas actas do Executivo 

Municipal e a saber:-----------------------------------------------------------------------------------------

-Deliberação por unanimidade a liquidação, no âmbito do “APOIO À FIXAÇÃO DE 

FAMÍLIAS JOVENS”, referente a um caso pelo nascimento do primeiro filho, três pelo 

nascimento do segundo filho e dois pelo nascimento do terceiro filho;-----------------------

-Aprovação da classificação como imóvel de interesse Municipal, a Casa da Nossa 

Senhora da Conceição, após pareceres favoráveis da Direcção Regional de Cultura do 

Alentejo e da DOPPGU;------------------------------------------------------------------------------------ 

-Aprovação por unanimidade a transferência  de dois lanços de estrada situado na 

Freguesia de Belver, das “Estradas de Portugal-EP”, Delegação Regional de Portalegre, 

para o Património Municipal;----------------------------------------------------------------------------- 

-Deliberação por unanimidade o relatório final de análise das propostas apresentadas 

ao concurso da empreitada “CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO DO 

SALGUEIRINHO – 2ª FASE – BANCADAS E BALNEÁRIOS”, adjudicando a empreitada em 

causa, à firma “CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, LDA”: pelo valor de 524.847,89€ 

(+IVA) e pelo prazo de execução de seis meses;----------------------------------------------------- 

-Nomeação do Senhor Vereador GERMANO MANUEL BAPTISTA PORFÍRIO, Vereador 

em regime de tempo inteiro e simultaneamente, Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Gavião e nomeação do Senhor Vereador FRANCISCO FELÍCIO LOURO para Vereador 

em tempo inteiro;-------------------------------------------------------------------------------------------  

-Pelouros atribuídos pelo Senhor Presidente da Câmara:----------------------------------------- 

1-Vice-Presidente, GERMANO MANUEL BAPTISTA PORFÍRIO: Desporto, Juventude, 

Cultura, Educação, Turismo, Aprovisionamento de materiais consumíveis, Informática, 

Suplementos do Jornal “Gavião Com Voz(s)” – A Voz da Câmara (informação 

municipal), Arquivos Municipais, Banda Juvenil do Município de Gavião e Qualidade e 

Modernização Administrativa;---------------------------------------------------------------------------

2-FRANCISCO FELÍCIO LOURO: Feiras e Mercados, Cemitérios, Jardins e Espaços 

Verdes, Mercados Municipais, Floresta e Agricultura, Oficina mecânica e 

responsabilidade na confirmação de todas as reparações nas viaturas municipais, 

Ligação às Juntas de Freguesia, Caça e Pesca, Programas ocupacionais e de Formação 

Profissional, Comércio, Trânsito e Estacionamento;------------------------------------------------ 

3-MANUEL DE MEDEIROS MORAIS SILVA: Toponímia, Acção Social, Saúde, Posturas e 

Regulamentos Municipais, Património Municipal e Higiene e Segurança no Trabalho.--- 
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-Deliberação por unanimidade para a aquisição de quatro prédios urbanos e um prédio 

rústico no Bairro Tropa, Freguesia de Belver, pelo valor global de 100.000,00€, 

destinados a espaço museológico;----------------------------------------------------------------------

-Aprovação por unanimidade de um protocolo para a iluminação pública e decorativa 

da Ponte de Belver, com a EP-Estradas de Portugal;----------------------------------------------- 

-Ofício das ÀGUAS DO NORTE ALENTEJANO, informando que o valor da tarifa de água  

e saneamento para vigorar em 2010, será de 0,6223€/m3;-------------------------------------- 

-O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, adquirir uma parcela de terreno a 

destacar do prédio rústico denominado “Chã da Torre”, Freguesia e Concelho de 

Gavião, destinada a construção de equipamentos para abastecimento de água à Vila 

de Gavião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente pediu esclarecimentos sobre vários pontos das actas do 

executivo, supra citadas, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que prestou 

todos os esclarecimentos devidos.---------------------------------------------------------------------- 

---Foi perguntado se algum dos membros presentes queria usar da palavra em matéria 

incluída neste ponto. Não havendo qualquer manifestação neste sentido, passou-se 

para o ponto primeiro da ordem de trabalhos:------------------------------------------------------ 

PONTO UM – Informação sobre a actividade do Município e a situação financeira do 

mesmo (alínea e), do nº1, do artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção da Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro);--------------------------------------------- 

---O Senhor 2º Secretário, por substituição, o Senhor António Estevinha, leu o Relatório 

para a Assembleia Municipal sobre as actividades do Município em todas as suas 

valências. --- 

---O Senhor Presidente da Câmara expôs a situação financeira da Câmara, reportadas à 

data de 18 de Dezembro, dando algumas notas explicativas, referindo que à data havia 

uma disponibilidade de 738.182,11€, conferido como tal estabilidade e tranquilidade.-- 

---O Senhor Presidente da Mesa inquiriu os Membros sobre a intenção de intervir.------ 

---O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Comenda, Senhor Eusébio Gaspar, 

questionou acerca da conclusão do Loteamento Urbano de Castelo Cernado e solicitou 

a reparação de valetas na Rua do Vale da Feiteira.-------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara respondeu a ambas as perguntas, remetendo a 

resposta da primeira para as GOP’s onde está descriminada, e em relação à segunda 

informou que está a ser avaliada a situação pelos serviços técnicos, e a obra será 

efectuada após analise do custo/benefício da mesma.-----------------------------------------

Não havendo mais nenhuma intervenção por parte dos Membros da Assembleia o 

Senhor Presidente da Mesa deu por encerrado o ponto um, sublinhando e apelando 

para que futuramente a intervenção sobre temas que não constem do ponto a ser 

discutido, sejam efectuadas no ponto Diversos.----------------------------------------------------- 

PONTO DOIS – Apreciação, discussão e eventual aprovação do Mapa de Pessoal, 

Orçamento – 2010 e GOP’s – quadrienal (alínea b), do nº 2 , do já referido artigo 53º, 

do mesmo Diploma;---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Executivo, e sublinhou 

a presença e disponibilidade da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da 

Câmara Municipal de Gavião, Senhora Sandra Simões, para responder a questões do 

foro técnico e específico, caso solicitado.------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente da Câmara explicou de forma detalhada e exaustiva a matéria 

em discussão, muito embora tivessem sido distribuídos, juntamente com a 

convocatória, todos os elementos e documentação em suporte digital ou papel.--------- 

---Assim foram definidas as grandes áreas estratégicas prioritárias e apresentados os 

objectivos a atingir em função dos condicionamentos, limitações e indefinições dos 

recursos financeiros nacionais e candidaturas aos apoios disponíveis.------------------------ 

---Formam exibidos os valores previsionais das receitas e das despesas 

correspondentes às rubricas correntes e de investimento.---------------------------------------

---Ficou presente a preocupação primária de fixação humana no nosso Concelho 

privilegiando a Promoção de Loteamentos Urbanos, a Qualidade de Vida e atracção de 

Investimento Público e Privado.------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Jorge Monteiro questionou as GOP´s no que diz respeito às verbas inscritas 

para a Ribeira da Venda; em relação à criação ou não de pólos descentralizados da 

Biblioteca Municipal; qual a serventia da Área de Fixação de Actividades Económicas 

de Domingos da Vinha; e questionou os timings da obra de remodelação da rede de 

abastecimento de água da Comenda e Vale da Feiteira.------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara respondeu a todas as questões, começando por 

referir que as GOP’s e respectiva orçamentação não são estanques, podendo assim 

existir investimentos na Zona da Ribeira da Venda caso surja oportunidade de 

investimento; que a Biblioteca Municipal se vai reger pela política de descentralização 

da Rede Pública de Bibliotecas; que o investimento na Área de Domingos da Vinha visa 

a criação de uma Plataforma Logística beneficiando de localização geoestratégica 

(A23); e que o obra de remodelação da rede de abastecimento da Comenda e do Vale 

da Feiteira é prioritária, não sendo célere como gostaria devido aos trâmites legais e 

normais que terão de ser seguidos por via do Código dos Contratos Públicos.--------------

---Não havendo qualquer outra intervenção o Senhor Presidente da Mesa pôs em 

votação o Mapa de Pessoal e as actualizações a que respeita o quadro de recursos 

humanos do Município, Orçamento de 2010 e GOP´s, sendo todos os items aprovados 

por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente da Mesa teceu algumas considerações sobre o Orçamento de 

2010, e às GOP´s, realçando ser um orçamento seguro e realista atendendo à grave 

crise económica que o País e o Mundo atravessam, mas também preparado para 

corresponder às oportunidades que venham a surgir no âmbito do QREN.------------------ 

---A matéria constante deste ponto foi objecto de aprovação em minuta.------------------- 

PONTO TRÊS – Eventual aprovação da reformulação da Estrutura Orgânica do 

Municipio de Gavião, nos termos das alíneas a), c), e d) do artigo 6º. do Dec-Lei nº 

305/99, de 23 de Outubro.------------------------------------------------------------------------------- 
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---O Senhor Presidente da Câmara explanou esta medida que surge por obrigações 
legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Alberto Paisana interveio com a anuência do Presidente da Mesa, 
questionando, se esta proposta não traria um peso financeiro substancial ao 
Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a reformulação da estrutura 
orgânica por si só, não é mais onerosa, já que não é intenção do Executivo preencher 
todas as vagas existentes.---------------------------------------------------------------------------------
---Posta a votação, a medida foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 
---A matéria constante deste ponto foi objecto de aprovação em minuta.------------------- 

PONTO QUATRO – Apreciação, discussão e eventual aprovação do Estudo 
Económico-Financeiro para a Determinação dos Preços, Tarifas e Taxas Municipais e 
respectivo Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, nos termos do 
artigo 17º. do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
53-E/2006, de 29 de Dezembro, alterada pela Lei nº64-A/2008, de 31 de Dezembro;-- 
---A proposta apresentada, foi aprovada em reunião do Executivo Municipal, no 
passado dia 29 de Outubro e os valores mencionadas na Tabela, têm como previsão a 
sua entrada em vigor no próximo dia 1 de Janeiro de 2010.------------------------------------- 
---O Senhor Jorge Monteiro mostrou algumas reservas pelo facto de não ter pontos de 
referência e comparação com valores anteriores, solicitou que os pagamentos fossem 
efectuados no ATM sempre que possível, e evidenciou o estudo sério e profundo que 
foi elaborado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------ 
---O Senhor Presidente da Câmara respondeu às preocupações enumeradas, 
salientando o rigor e seriedade do estudo, indicando que o Regulamento visa facilitar e 
não dificultar a vida aos munícipes, dando como exemplo a redução de taxas para 
titulares do Cartão do Idoso, estando o pagamento por ATM contemplado no mesmo.- 
---O Senhor Presidente da Mesa deu uma clara explicação sobre as majorações e 
reduções de taxas a vigorar, trazendo dessa forma justiça e equidade ao valores 
apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---Esclarecidos os vários pontos em questão, o Presidente da Mesa pôs a votação o 
ponto supra indicado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
---O Estudo Económico-Financeiro para a Determinação dos Preços, Tarifas e Taxas 
Municipais e respectivo Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais foi 
aprovado por maioria, com 13 votos a favor e 4 abstenções.------------------------------------ 
---A matéria constante deste ponto foi objecto de aprovação em minuta.------------------- 

PONTO 5 – Diversos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente da Mesa, Senhor Hipólito Reis, não quis deixar em claro  a 
entrevista que a nossa conterrânea Maria da Conceição Gadeiro concedeu ao 
Programa “Mãos à Obra” da TSF contribuindo assim para a divulgação do Artesanato e 
do nosso Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------- 
---A Mesa pelo seu 1º Secretário, Senhor Jorge Santos apresentou um texto de rejubilo 
pelos mais variados prémios de Arquitectura que o projecto Mercado Público da 
Comenda tem recebido a nível nacional e internacional ----------------------------------------- 
---Por fim, agradeceu a presença do Público e, como é de preceito, deu a palavra aos 
elementos aqui presentes para que, querendo, dela possam fazer uso a bem da 
Sociedade e do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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---Nada havendo a decidir, o Senhor Presidente da Mesa, Hipólito Dias Reis Soldado, 
encerrou esta sessão eram 24 horas, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 
assinada pelo Presidente e por mim, António José Teixeira Gueifão Estevinha, 2º 
Secretário substituto, que a redigi.---------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Gavião 

 
 
 

O 2º Secretário (por substituição) da Mesa da Assembleia Municipal de Gavião 
 
 

 


