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---Pelas 21 horas, do dia 21 de Setembro do ano 2009, na Salão Nobre dos Paços do 
Município de Gavião, 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, Abílio Flores Mendes, António Marques Martins, Anselmo António Serra 
Santos Fura, Artur Mousinho Semedo, Francisco António Bispo, Fernanda Maria 
Estrela Flores Pereira, Isabel Maria Dias Martins, João Carlos Conceição Prates Calado, 
João Manuel Cesário Teodoro, Jorge Manuel Pessoa Silva, José Eugénio Sequeira Rolo, 
José Fernando Silva Pio, José Júlio Delgado Cabeça, Luís Heitor Alves, Manuel Matos 
Barata e Rui Manuel Fernandes Vieira. ---------------------------------------------------------- 
---Foi anotada a falta de Maria João Correia Florindo Labronso, previamente justificada, 
por motivo de afazeres de ordem profissional. -------------------------------------------------- 
---Compareceu o Senhor Presidente da Câmara, Jorge Manuel Martins Jesus e 
assistiram os Senhores Vereadores Germano Manuel Baptista Porfírio e Francisco 
Felício Louro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---Não compareceram os Senhores Vereadores Fernando Matos Chambel e Manuel 
Medeiros Morais Silva. ----------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente da Mesa, Hipólito Dias Reis Soldado, cumprimentou todos os 
presentes e declarou aberta a sessão. 
---Antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------
---Porque foi distribuída juntamente com a convocatória a acta da sessão anterior, a 
mesma esteve dispensada de leitura e posto o seu conteúdo a eventual aprovação. Foi 
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ 
---Pelo Senhor Presidente da Mesa foram lidos os assuntos considerados mais 
relevantes, contidos nas actas do Executivo Municipal e a saber: ----------------------------
---“Proposta de Protocolo de Compromisso”, celebrado entre o Centro Distrital de 
Portalegre do ISS, IP, os Municípios de Gavião e do Crato e a Santa Casa da 
Misericórdia de Gavião, denominado”Contrato Local de Desenvolvimento Social”.------
---Adenda ao Protocolo no âmbito do Programa “Conforto Habitacional para Pessoas 
Idosas – PCHI.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---BENEFICIAÇÃO DA EM.531, DESDE O ENTRONCAMENTO COM A EN.244, 
ATÉ MOINHO DO TORRÃO-------------------------------------------------------------------- 
---EMPREITADA DO “LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE CASTELO CERNADO” -
---Aprovação da candidatura ao projecto de modernização administrativa do 
INALENTEJO/QREN. ----------------------------------------------------------------------------- 
---Nos termos do Regulamento Municipal de “APOIO À FIXAÇÃO DE FAMÍLIAS 
JOVENS”, liquidar, com início no presente mês de Junho de 2009, os seguintes 
incentivos:--------------------------------------------------------------------------------------------  
- aquisição de habitação, a quatro casais;-------------------------------------------------------- 
- nascimento de 1º filho a três casais------------------------------------------------------------- 
---Foi perguntado se mais algum membro presente queria usar da palavra em matéria 
deste período. Não havendo qualquer manifestação neste sentido, passou-se ao ponto 
primeiro da Ordem de Trabalhos : - ------------------------------------------------------------ 
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---PONTO UM – Informação sobre a actividade do Município e a situação 
financeira do mesmo (alínea e), do n.º 1, do artigo 53.º, da Lei n.º169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------
---O Senhor 2.º Secretário, António José Teixeira Gueifão Estevinha, leu o relatório das 
actividades elaborado pelo Executivo Municipal. ----------------------------------------------
---Entretanto o Senhor Presidente da Mesa inquiriu se algum dos membros presentes 
desejava ser esclarecido sobre algum dos pontos referidos, após o que convidou o 
Senhor Presidente da Câmara a expor a situação financeira do Município. -----------------
---Reportando-se à data de 2009/09/18, o Senhor Presidente da Câmara apresentou o 
Resumo Diário da Tesouraria e a listagem das operações de movimentação referente a  
facturas pagas a fornecedores. ---------------------------------------------------------------------
----Concluiu, pela evidência dos números apresentados, que se vive uma saudável 
situação financeira. ----------------------------------------------------------------------------------
---Encerrado este ponto e não havendo qualquer intervenção, passou-se ao ponto 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---PONTO DOIS – Primeira Revisão do Orçamento e às GOP’s ( alínea b ) do n.º2, 
do artigo 53.º, da Lei 169/ 99, de 18 de Setembro, com a nova redacção da Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------
---Tendo sido apresentada a documentação a que se refere este ponto, para o ano 
económico de 2009 e tendo sido cuidadosamente analisados e discutidos, foram os 
mesmos postos a votação e aprovados por unanimidade. --------------------------------------
----Assim, passou-se de imediato, ao ponto seguinte: ------------------------------------------ 
--PONTO TRÊS – Fixação da Participação Variável de IRS a aplicar aos 
rendimentos de 2010 (art.º 19., n.º1, alínea c) e art.º20.º, ambos da Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro e alínea c), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro); --------------- 
---Já aprovado, por unanimidade, pelo Executivo Municipal em reunião de 2009/09/16, 
nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, conjugado com o artigo 
20.º, ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, (Lei das Finanças Locais), que a 
participação do Município em IRS, no ano de 2010, seja de 0%, cabendo assim aos 
munícipes com domicilio fiscal neste concelho, uma redução de 5%, na colecta do seu 
IRS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
---O Senhor Jorge Pessoa da Silva, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara, quanto é 
que esta medida representava quantitativamente, em termos aproximados, por ano. ------
---O Senhor Presidente da Câmara deu um valor de cerca de cinquenta mil euros a 
menos na receita atribuída ao Município. --------------------------------------------------------
---Esta medida, na sua essência, tem como principal objectivo abrir uma motivação de 
atractivo, para a fixação de novas populações, contrariando a desertificação no interior 
do nosso País e do nosso concelho em particular. ----------------------------------------------
---Analisado e discutido este benefício, a favor dos munícipes contribuintes previsto na 
lei, foi o mesmo posto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------
---Assim, passou-se ao ponto seguinte: ----------------------------------------------------------- 
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---PONTO QUATRO - Deliberação sobre as taxas do IMI a praticar em 2010 (art.º 
112.º, do Código do IMI, aprovado pelo Dec. Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro);  
---Depois de apresentada a proposta, e tendo esta já sido ponderada e aprovada pelo 
Executivo Municipal, ao abrigo da legislação mencionada. -----------------------------------
---Os valores das taxas, constantes da proposta, a vigorar em 2010, recaem sobre: -------
---a) Prédios urbanos = 0,6%. ----------------------------------------------------------------------
---b)  Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI =  0,4%.  -----------------------------
--Sempre e quando o estado de conservação dos referidos prédios não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, será 
majorada em 30% na taxa aplicável. --------------------------------------------------------------
---Discutida e posta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. --------------------
---PONTO CINCO – Alteração ao Mapa de Pessoal; --------------------------------------
---A proposta apresentada, já foi objecto de análise e aprovada em reunião do Executivo 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------
---Apresentada agora pelo Senhor Presidente da Câmara, enquadrando Pessoal do 
Município bem como, por força das novas competências, Pessoal não docente da EBI/JI 
de Gavião, considerando ainda as situações das aposentações que surjam e a 
possibilidade das consequentes substituições, analisada e discutida a proposta, foi a 
mesma posta a votação tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------
--PONTO SEIS – Diversos.----------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Jorge Pessoa da Silva, do grupo municipal do PSD, informou que no 
próximo mandato já não fará parte da Assembleia Municipal, por isso, antes de sair, 
quer realçar o trabalho desenvolvido pela Mesa, que de forma independente, cordata e 
segura, dirigiu os trabalhos no respeito por todos os grupos municipais. Salientou 
também a atitude do Presidente da Câmara, que em todas as situações se mostrou 
disponível para esclarecer as dúvidas aqui levantadas. -----------------------------------------
---O Senhor Manuel Barata, do grupo municipal do PS, fez suas as palavras 
anteriormente pronunciadas, dizendo que também não vai continuar a integrar a 
Assembleia Municipal. Felicitou o trabalho da Mesa e também de todos os grupos 
políticos aqui representados. Igualmente agradeceu a todos os elementos do Presidente e 
demais Executivo Municipal e também de alguns funcionários que aqui estiveram na 
apresentação de trabalhos e do modo como esclareceram os membros deste Órgão. ------
---O Senhor José Fernando Pio, grupo municipal do PS registou com agrado as palavras 
do Senhor Jorge Pessoa da Silva, felicitou a Mesa realçando a preocupação da mesma 
em enquadrar, em termos legais e técnicos as várias matérias tratadas e a clareza das 
explicações. Referiu também a postura dos elementos da CDU, aqui representados. 
Felicitou o Presidente da Câmara e os Vereadores, pela disponibilidade e por todos os 
esclarecimentos, sempre prontos que aqui trouxeram. Também evidenciou a 
disponibilidade dos funcionários que em algumas situações aqui estiveram presentes a 
elucidar os membros desta Assembleia. ---------------------------------------------------------- 
---O Senhor António Martins, do grupo municipal do PSD quis também despedir-se de 
todos e felicitou a Mesa nas pessoas do seu Presidente e dos secretários, seus 
colaboradores, afirmando que nos cerca de trinta anos que participou, como membro ou 
enquanto vereador, tinha que realçar, pela positiva, o trabalho que esta Mesa 
desenvolveu. Felicitou ainda o Presidente da Câmara e os Vereadores pela colaboração  
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e disponibilidade para esclarecer, com abertura, todos os assuntos tratados. Apresentou 
desculpas por alguma eventual palavra menos correcta, no entusiasmo da divergência de 
ideias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor José Eugénio Rolo, do grupo municipal do PS felicitou, igualmente, o 
trabalho desenvolvido pela Mesa, pelo Presidente da Câmara e pela Vereação, que aqui 
esteve representada. --------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Abílio Mendes, do grupo municipal da CDU referiu, lembrando uma 
situação que aqui levantou, relativamente a um PT na zona da Comenda e da prontidão 
com que o problema foi resolvido, graças à intervenção imediata do Presidente da 
Câmara. Apresentou felicitações à Mesa pelo trabalho desenvolvido bem como ao 
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---O Senhor Presidente da Câmara realçou o relacionamento saudável que aqui se viveu, 
com direito ao uso do livre pensamento e da diferença existente em cada um de nós. No 
final deste seu mandato está de consciência tranquila. Realçou o bom relacionamento 
com a Mesa e com os membros da Assembleia e a amizade que ficou ao fim deste 
tempo de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------
---O Senhor Presidente da Mesa frisou o facto de se sentir hoje mais rico por todas as 
experiências interessantes aqui vividas e a colaboração que de todos recebeu. -------------
---Equacionou o entusiasmo e o interesse, do Agrupamento da Escola de Gavião e 
principalmente dos Jovens que a frequentaram e frequentam, na Assembleia de Jovens 
pelo despertar das motivações na vivencia dos problemas em qualquer sociedade e que 
caracterizam a abertura para a vida politica. ----------------------------------------------------- 
---Realçou a colaboração dada pelos funcionários da Câmara, destacando os que deram 
apoio directa à Mesa, José Gravelho e Isabel Martins. Também todos os outros 
funcionários que participaram em Assembleias, nomeadamente Sandra Simões, Firmino 
Espadinha, Paulo Pires e Ricardo Aparício. Agradeceu ainda a todos os restantes 
funcionários do Município pela sempre pronta disponibilidade e empenho na satisfação 
dos pedidos efectuados pela Mesa.---------------------------------------------------------------- 
---Agradeceu ainda ao Presidente da Câmara e aos Vereadores a abertura e a 
disponibilidade, bem como o permanente espírito de colaboração, ainda que com a 
independência institucional que deve existir entre os dois órgãos do Município, factores 
que muito contribuíram para o desempenho da Mesa. -----------------------------------------
---Agradeceu a todos os deputados municipais pelas intervenções que fizeram ao longo 
do mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---Também, com particular ênfase, enalteceu o trabalho dos seus colegas de Mesa seus 
colaboradores a todos os níveis, sempre compreensíveis, disponíveis e presentes. -------- 
---Agradeceu as palavras amáveis dirigidas à Mesa e felicitou todos os deputados que 
não estarão no próximo mandato, mas a quem a riqueza dos seus conhecimentos pode 
ser importante, com a sua presença nas Assembleias, como munícipes. --------------------
---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.----------------------------------------------------------------------------------------
---Como ninguém se pronunciou, e, porque a presente acta deve ser aprovada pelos 
membros aqui presentes, por ser a ultima reunião do mandato, foi solicitada a leitura da 
mesma e consequente votação. --------------------------------------------------------------------
---Feita a leitura em voz alta, foi a acta aprovada por unanimidade. -------------------------
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----O Senhor Presidente da Mesa, Hipólito Dias Reis Soldado, encerrou esta sessão 
eram vinte e quatro horas, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo 
Presidente e por mim, Jorge Marques Santos, 1.º Secretário que a redigi. ------------------ 
 

O Presidente da Mesa, 
 
 

O 1.º Secretário, 


