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ACTA N.º 06/11 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
EM 16 DE MARÇO DE 2011 

 
 
Aos dezasseis dias do mês de Março do ano dois mil e onze, nesta Vila de Gavião, no edifício dos 
Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou - se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Gavião, sob a Presidência do Ex. mo Senhor Jorge Manuel Martins de Jesus, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Gavião e estando presentes os Vereadores, Senhores, Germano 
Manuel Baptista Porfírio, Francisco Felício Louro, Manuel Medeiros Morais Silva e Paulo José 
Estrela Vitoriano de Matos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião foi secretariada por Isabel Maria Dias Martins, Adjunta do Gabinete de Apoio ao 
Presidente da Câmara Municipal de Gavião.-------------------------------------------------------------------- 
Sendo horas e verificando - se haver "quorum", o Ex. mo Senhor Presidente da Câmara, declarou 
aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eram dez horas e trinta minutos.---------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de iniciar a Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Paulo Matos apresentou um Declaração 
relativamente à Acta da reunião anterior, que por ser demasiado extensa se dá como aqui transcrita, 
ficando devidamente arquivada em pasta anexa a este Livro de Actas. ------------------------------------ 
O Sr. Presidente afirmou que não houve qualquer ataque pessoal ao Sr. Vereador Paulo Matos e que 
a Declaração apresentada faz parte da sua estratégia de vitimização. -------------------------------------- 
O Sr. Vereador Germano interveio para concordar com o Sr. Presidente. --------------------------------- 
O Sr. Vereador Manuel Morais comunicou que não houve provocação pessoal e que apenas foram 
prestados esclarecimentos acerca de questões levantadas pelo Sr. Vereador Paulo Matos. ------------ 
ORDEM DE TRABALHOS :  ---------------------------------------------------------------------------------- 
A)= INFORMAÇÕES ;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DAF ; ------------------------------------------------------------------------- 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU E DA DOPPU ; --------------------------------------------------- 
D)= OUTROS ASSUNTOS (Artigo 19º, do CPA; 7º, do REGIMENTO e 83º, da Lei n.º 168/99, de 
18 de Setembro, com a nova redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro); -------------------------- 
E)= ATENDIMENTO DE PÚBLICO; --------------------------------------------------------------------------- 
F )= ENCERRAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------  
A)= INFORMAÇÕES :---------------------------------- --------------------------------------------------------- 
O Ex. mo Senhor Presidente da Câmara, prestou as seguintes informações sobre as decisões que 
foram tomadas no uso das suas competências próprias e delegadas (nomeadamente as efectuadas ao 
abrigo do número 3, do artigo 65º, da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção 
da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro e Delegação de Poderes, de 09.10.26): ---------------------- 
1.- BALANCETE :--- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria 
relativo ao dia 15 de Março de 2011 e que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------- 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.017.297,48 Euros ; ---------------------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 41.497,85 Euros ;------------------------------------------------------ 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente 
registadas sob os números 825 a 925, no valor total de 112.322,18 Euros. -------------------------------- 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as seguintes Requisições, devidamente registadas, 
conforme relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 155.065,93€ 
correspondente ao período de 3 a 16 de Março de 2011 :----------------------------------------------------- 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DAF  :--------------------------------------------------------------------- 
1.- Ofício da Comissão Concelhia do Partido Comunista Português solicitando a cedência do 
Salão Paroquial e Comunitário da Comenda, mesas e cadeiras, para a realização de um almoço  
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comemorativo do 90.º Aniversário do PCP. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por 
unanimidade aprovar a cedência do espaço e o apoio logístico solicitado. (DELIBERAÇÃO N.º 64)  
2.- Ofício da ACAJUG , solicitando apoio para a realização do XI Festival de Tunas Académicas. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder transferência financeira no valor de 
2.000€ e o apoio logístico. (DELIBERAÇÃO N.º 65) ------------------------------------------------------- 
3.- Á semelhança dos anos anteriores, o Clube Recreativo e Desportivo da Ferraria, conforme 
acordado em reunião realizada previamente, solicita apoio para a realização de mais uma prova do 
Campeonato Nacional de TT e do Campeonato Nacional de UTV Buggies. A Câmara 
Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, conceder transferência financeira no valor de 
9.000€ e o apoio logístico solicitado (cedência do Cine-Teatro Francisco Ventura nos dias 16  e 17 
de Abril, cedência de um gerador, montagem do Parque Fechado com as respectivas grades, 
montagem de palanque no local da partida e chegada da prova, montagem do bar na zona 
espectáculo, cedência de 5 quartos no INATEL ALAMAL – 3 noites, cedência de 2 carrinhas para 
os dias 12, 13, 14 e 15, para a marcação da prova, 3 carrinhas para os dias 16 e 17 de Abril, uma 
niveladora para preparação do troço e reparação dos caminhos danificados, limpeza da zona 
espectáculo depois da prova, 2 viaturas 4x4, para desmarcação e limpeza do percurso da prova, no 
dia 18 de Abril) , acrescido da disponibilização em permanência de duas ambulâncias para o 
primeiro dia da Prova (16 de Abril) e cinco ambulâncias para o segundo dia (17 de Abril). 
(DELIBERAÇÃO N.º 66) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- A Câmara Municipal de Gavião, tendo analisado o Processo Disciplinar instaurado ao 
trabalhador desta Autarquia João Manuel Marques Pereira, com a categoria de Assistente 
Operacional (Motorista), a exercer funções nos Bombeiros Municipais de Gavião deliberou 
concordar com a Proposta da Senhora Instrutora e, com os fundamentos referidos no relatório Final, 
aplicar ao arguido a pena de multa correspondente a seis dias de trabalho. (DELIBERAÇÃO N.º 67) 
5.- Ratificação da 2ª Alteração ao Orçamento no valor de 201.500,00€ e às GOP’s, no valor de 
5.500,00€. Depois de analisados os documentos, as alterações foram aprovadas por 
unanimidade. Devido à extensão de ambos os documentos, dão-se os mesmos como aqui 
transcritos, ficando um exemplar de cada, devidamente arquivado em pasta anexa a este Livro de 
Actas. (DELIBERAÇÃO N.º 68))------------------------------------------------------------------------------- 
6.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade aprovar a Abertura de 
Procedimento e as “Condições Gerais” para Atribuição da Cessão de Exploração do Quiosque 
de Belver para o ano 2011 (Abril a Outubro). (DELIBERAÇÃO N.º 69) -------------------------------- 
7.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de 
Procedimento para Atribuição de Licença de Táxi para a Freguesia de Margem e nomear 
uma Comissão para  a condução de todo o procedimento, com a seguinte composição: 
Presidente – Fernando dos Santos Lourenço Teodoro, 1.ª vogal – Maria Otília Teodoro, 2.ª vogal – 
Luís Miguel Rodrigues, vogais suplentes: Ricardo Aparício e António Manuel Delgado Matias. 
(DELIBERAÇÃO N.º 70) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Deliberou também, por unanimidade, aprovar a alienação de bens móveis(cortiças e lenhas), 
adoptando a via da hasta pública, a publicitar através de Edital, e nomear uma Comissão para a 
condução de todo o procedimento, composta por: Presidente – Fernando dos Santos Lourenço 
Teodoro, 1.º vogal – Luís Miguel Rodrigues, 2.º vogal – Eduardo Pereira, vogais suplentes – 
Avelino Gil e António Matias. Nas suas faltas e impedimentos o presidente da comissão será 
substituído pelo 1.º vogal. (DELIBERAÇÃO N.º 71) -------------------------------------------------------- 
9.- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e nos termos do Regulamento Municipal de 
“APOIO À FIXAÇÃO DE FAMILIAS JOVENS”, liquidar a importância de 2.565,00 € a MÁRCIO 
MANUEL MARTINS LOPES – artigos 3º e 5º (Habitação); (DELIBERAÇÃO N.º 72) ---------------  
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B )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU E DA DOPPGU : --------------------------------------------- 
Não se realizou este ponto da Ordem de Trabalhos, devido à inexistência de Processos para 
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C)= Por se reconhecer urgência de deliberação imediata, foi aprovado por unanimidade, nos 
termos do disposto no artigo 19º, do CPA; 7º, do REGIMENTO da Câmara Municipal de 
Gavião e 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, incluir ainda os seguintes assuntos na ORDEM DO DIA e que obtiveram as 
seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- O Clube Recreativo e Desportivo Belverense solicita apoio para a realização do Torneio da 
Malha. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade conceder transferência 
financeira no valor de 450€, um troféu e o apoio logístico solicitado. (DELIBERAÇÃO N.º 73) ---- 
2.- A Fundação INATEL requer apoio para a realização de Master Class em Trombone e 
Trompete a realizar em Gavião nos dias 4 e 5 de Junho. A Câmara Municipal deliberou por 
unanimidade assumir o encargo com as refeições dos participantes, a cedência do espaço e meios 
técnicos e a divulgação do evento. (DELIBERAÇÃO N.º 74) ---------------------------------------------- 
3.- A Câmara Municipal de Gavião formalizou em Junho de 2009, com a Direcção Regional de 
Cultura do Alentejo, um protocolo relativamente ao Castelo de Belver. Por condicionalismo 
inerentes à candidatura apresentada pela DRCA, surgiu a necessidade de se efectuar uma alteração, 
assente fundamentalmente no facto da Autarquia não poder assumir os encargos com a elaboração 
do projecto, por se tratar de um Monumento Nacional. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, 
por unanimidade, aprovar a Proposta de Protocolo apresentada pela DRCA. (DELIBERAÇÃO N.º 
75) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade aprovar a abertura de uma Conta 
Bancária específica para movimentar as verbas do projecto “Núcleo Museológico de Tecelagem e 
Mantas de Belver”, candidatado ao LeaderSor. (DELIBERAÇÃO N.º 76) ------------------------------- 
5.- Na sequência da deliberação corrida na reunião do executivo municipal em 2010.12.15, a EDP 
formalizou Proposta para que o acordo de transferência de responsabilidade sobre a Ponte da 
Barrada não tenha prazo definido, destacando que a ponte se encontra em bom estado de 
conservação e que foi construída associada à concessão, a qual tem ela própria um prazo definido. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta, passando a assumir 
a responsabilidade pela preservação e manutenção da referida Ponte. (DELIBERAÇÃO N.º 77) ----- 
6.- Considerando a existência de relevante interesse público no recrutamento de trabalhadores, com 
vista a colmatar necessidades sentidas ao nível de Recursos Humanos e estando prevista a abertura 
da Biblioteca Municipal, a Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum para admissão de pessoal a termo resolutivo certo – 
um ano para: 1 lugar na carreira de Técnico Superior de Biblioteca e Documentação, 1 lugar 
na carreira de Assistente Técnico, área habilitacional de Biblioteca e Documentação. 
(DELIBERAÇÃO N.º 78) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- O Sr. Vereador Paulo Matos interveio para questionar o ponto de situação do Conselho 
Municipal da Juventude no nosso município. E para acrescentar mais duas sugestões para as 
comemorações do 25 de Abril, designadamente a organização de um evento de balonismo no 
campo de Aviação da Comenda, por considerar que pode chamar muitas pessoas ao concelho até 
porque não é algo comum no distrito de Portalegre e chamando a atenção para a falta de utilização 
do campo de aviação da Comenda, que muitos já esqueceram que existe no concelho, e que acredita 
que possa ser mais aproveitado. A outra sugestão seria a realização de uma Feira de Emprego no 
Concelho de Gavião, a organizar em conjunto com todas as organização locais e regionais, públicas 
e privadas (ex: IEFP e Santa Casa da Misericórdia). --------------------------------------------------------- 
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Relativamente à realização do Prova de TT na Ferraria, sugeriu que fossem colocados stands 
expositores com informação turística sobre o concelho. ----------------------------------------------------- 
Por último, registou com agrado a realização da feira da gastronomia este ano. Referindo que é uma 
situação que lhe agrada e que defendeu, pois dá tempo de reflexão à população, e em última análise 
ao executivo. E talvez no próximo se possam realizar as duas, considerando o interregno da Feira 
Medieval durante este ano. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondendo às questões colocadas pelo Sr. Vereador Paulo Matos, o Sr. Presidente informou 
que o Programa do 25 de Abril está concluído e será apresentado na presente reunião. Quanto à 
realização de uma Feira de Emprego, informou que a Câmara Municipal de Gavião irá participar na 
Feira Enove+, com escala distrital, através da CIMAA. E relativamente ao evento de balonismo 
lembrou que, contrariamente ao que afirma, é um desporto com grande adesão no Distrito de 
Portalegre, destacando os concelhos de Alter do Chão e Fronteira. Para além disso, o Aeródromo da 
Comenda está identificado no PDM, sendo propriedade privada. ------------------------------------------ 
Registou com muito agrado, a evolução da opinião do Sr. Vereador Paulo Matos sobre a Feira 
Medieval de Belver, por considerar que será positiva a sua realização no próximo ano. ---------------- 
E informou que as restantes questões serão respondidas posteriormente. --------------------------------- 
O Sr. Vereador Morais questionou o ponto de situação da manutenção do Salão Paroquial e 
Comunitário da Comenda. Tendo o Sr. Presidente esclarecido que se aguarda que o Empreiteiro 
assuma as suas responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Presidente deu conhecimento de um e-mail remetido pelo Sr. Joaquim dos Santos e sua 
esposa, agradecendo o empenho, sabedoria e profissionalismo demonstrado pelos Bombeiros 
Municipais de Gavião no combate ao incêndio ocorrido na sua residência, no dia 8 de Março. 
Referiu que recebe com satisfação e orgulho este reconhecimento pela competência dos Bombeiros 
Municipais, resultado da aposta/investimento da Autarquia na aquisição de equipamento e na 
formação dos Bombeiros. Informou ainda que os Bombeiros já receberam o material de 
desencarceramento adquirido através da Candidatura ao QREN-INAlentejo, para que muito 
contribuiu o empenho e espírito de iniciativa do Sr. Vereador Louro. -------------------------------------  
O Sr. Vereador Germano informou que teve conhecimento que os Bombeiros Municipais de Gavião 
participaram no resgate do corpo do Presidente da Junta de Freguesia de Galveias, com a 
embarcação e os mergulhadores e também receberam o reconhecimento formal da família da 
vítima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Vereador Morais interveio para referir que se sente orgulhoso por pertencer a esta Autarquia, 
pelo Corpo de Bombeiros que detém, pelo investimento em equipamento e pela aposta na 
Formação. Lembrando que em 2003 existia um certo desnorte e falta de preparação da Protecção 
Civil em geral, mas a situação tem melhorado e está certo que hoje a Autoridade Nacional de 
Protecção Civil é uma estrutura mais organizada e funcional. ---------------------------------------------- 
O Sr. Vereador Germano Porfírio elogiou a iniciativa do CLDS, organizando uma acção de 
formação para Dirigentes Associativos, que contou com a participação de 30 dirigentes. E 
apresentou o Programa Comemorativo do 25 de Abril, sublinhando que este é composto por 
iniciativas da Câmara Municipal de Gavião e de várias Associações do concelho, apoiadas pela 
Autarquia. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade o Programa, bem como as despesas 
inerentes à sua concretização. (DELIBERAÇÃO N.º 79) -------------------------------------------------- 
O Sr. Vereador Morais frisou que o Programa apresentado reflecte o verdadeiro espírito da 
Revolução de Abril, por ser composto por diversas iniciativas do “povo”. ------------------------------- 
D)= ATENDIMENTO DE PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------ 
Em virtude da não comparência de nenhum Munícipe, não se concretizou este Ponto da Ordem de 
Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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E )= ENCERRAMENTO ---------------------------------- ------------------------------------------------------ 
E não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal declarou encerrada a mesma, eram 12 horas, pelo que de tudo para constar, se lavrou a 
presente acta, que vai ser aprovada por unanimidade e em minuta, no final da reunião, para produzir 
efeitos imediatos, nos termos do disposto no número 3, do artigo 92º, da Lei número 169/99, de 18 
de Setembro, com a nova redacção da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro e que vai ser assinada 
por todos os membros do Executivo presentes e por mim, Isabel Maria Dias Martins, Adjunta do 
Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal de Gavião, que a redigi e também 
subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A presente acta não vai ser lida, em virtude de, a todos os membros do Executivo presentes, ter sido 
entregue uma cópia da mesma, nos termos do disposto no artigo 4º, do D - L número 45.362, de 21 
de Novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
 

_______________________________ 
 
 

OS VEREADORES, 
_______________________________                                  ________________________________ 
 
_______________________________                                  ________________________________ 
 
 
 
 
 

A ADJUNTA, servindo de SECRETÁRIA, 
 

_______________________________________________ 




