
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GAVIÃO 

Tomada de Posição 

Apresentada pela deputada municipal do Partido Socialista, Maria Hermínia Louro, 

na reunião extraordinária em 09/11/2013. Aprovada, por maioria, com 14 votos a 

favor (PS e CDU) e 5 abstenções (PSD). 

 “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Gavião,  

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gavião, 

Exmo. (s) Senhores Vereadores, 

Exmo. (s) Senhores Deputados Municipais, 

Exmo. (s) Munícipes  

Conforme consignado no Art.º 1º do Regimento deste Órgão Autárquico, e passo a 

citar: “Os membros da Assembleia Municipal representam os munícipes residentes na 

respetiva área e a sua atividade visa a salvaguarda dos interesses do Município e a 

promoção do bem - estar da população, no respeito da Constituição da República e 

das Leis vigentes”, também é função dos deputados municipais zelar pelos interesses 

dos seus munícipes.  

Neste sentido, o grupo do PS vem manifestar a sua grande preocupação, a sua total 

discordância e a mais firme oposição às políticas do governo, nomeadamente, no que 

concerne ao “anunciado” encerramento da Repartição de Finanças, no Concelho de 

Gavião.  

A extinção de um serviço público de proximidade e de tão grande importância, num 

Concelho com características rurais tão específicas como o nosso, com alguma 

dimensão territorial apesar de fraca densidade populacional; onde a população é 

maioritariamente idosa e com graves dificuldades de mobilidade devido à deficitária e 

limitada rede de transportes públicos, terá consequências extremamente negativas e 

prejuízos gravíssimos na vida dos Gavionenses, das empresas aqui sediadas e 

contribuirá para acentuar a desertificação no nosso Concelho. 



Considerando que tal medida, a ser verdade, afetará o bem-estar da “nossa” 

população, das nossas gentes, do nosso Município, torna-se imperiosa uma tomada de 

posição firme e reflexiva deste Órgão Autárquico, no sentido da continuidade deste 

serviço público no nosso concelho. “         

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 


