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ATA N.º 10/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
EM 16 DE MAIO DE 2012 

 
 
Aos dezasseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze, 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, Técnica Superior 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.---------------------------------------------------------------------------------- 
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 :---------------------------------- --------------------------------------------------------- 
Antes de iniciar a Ordem de Trabalhos, 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 redação 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 maio de 2012 e que acusava os seguintes saldos:------------------------------------- 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ----------- 1.973.588,04 Euros ; ---------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: ---------- 116.815,84 Euros ; ----------------------------------------- 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente 
registadas sob os números 1176 a 1278, no valor total de 54.038,69 Euros.------------------------------- 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as seguintes Requisições, devidamente registadas, 
conforme relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 71.319,75€ 
correspondente ao período de 3 a 16 de maio de 2012 :------------------------------------------------------- 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DAF: ---------------------------------------------------------------------- 
1.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade conceder o apoio logístico 
necessário à realização do Dia Eco-Escolas a realizar no dia 8 de Junho, na Praia Fluvial do 
Alamal, conforme consta na informação interna n.º RA-24/2012. (DELIBERAÇÃO N.º 163) -------- 
2.- Foi presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Gavião, 
solicitando apoio logístico para a Festa de Aniversário, que irá decorrer em simultâneo com as 
comemorações do Dia da Criança, nos dias 1 e 2 de junho. A Câmara Municipal de Gavião 
deliberou por unanimidade conceder o apoio logístico solicitado (mesas, cadeiras, assadores, grades 
metálicas, energia elétrica e montagem de toda a estrutura). (DELIBERAÇÃO N.º 164) -------------- 
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3.- A Câmara Municipal de Gavião tomou conhecimento do Relatório de Atividades dos meses de 
março e abril do Gabinete Técnico Florestal. (DELIBERAÇÃO N.º 165) ---------------------------- 
O senhor Presidente evidenciou o grande volume de trabalho/solicitações a que o GTF tem 
correspondido, justificando a necessidade de se assegurar esta prestação de serviço aos munícipes.  
O senhor Vereador Germano Porfírio sublinhou o facto de, pela primeira vez, ser apresentado um 
relatório de atividades do GTF, para conhecimento do executivo municipal. ----------------------------- 
4.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou também tomar conhecimento da comunicação da 
Associação de Municípios da Região de Setúbal, remetendo uma Moção relativa à redução de 5% 
da receita tributária do IMI, referente ao ano de 2011. (DELIBERAÇÃO N.º 166) --------------------- 
O senhor Presidente frisou que se trata de um assunto polémico, porque é uma medida injusta. Mais 
uma medida tomada pelo Governo unilateralmente e quando estava a negociar com a ANMP, que 
preconiza a violação da Autonomia do Poder Local. -------------------------------------------------------- 
5.- Tomou ainda conhecimento da “Moção Contra a Extinção de Freguesias – Em Defesa do 
Poder Local Democrático”, emanada da Assembleia Municipal de Portalegre. (DELIBERAÇÃO 
N.º 167) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente afirmou que a extinção das freguesias é um erro crasso e não é a este nível que 
o Governo encontrará a solução para a crise do nosso país, antes penalizará os mais fracos, pois vai 
eliminar serviço público de proximidade. -------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Germano Porfírio destacou o facto de esta Moção ser subscrita por todos os 
partidos políticos representados na Assembleia Municipal de Portalegre. Também os autarcas do 
PSD estão do lado da população. Na política local devem defender-se os interesses dos cidadãos e 
não dos partidos políticos, o que não acontece em todos os municípios. --------------------------------- 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU E DA DOPPGU :--------------------------------------------- 
1.- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, face ao teor do Auto de Vistoria, mandar 
certificar que o edifício sito no n.º 25 da Rua 1.º de Maio, em Vale da Feiteira, propriedade de 
Joaquim Amêndoa Branco, está isento de licença de utilização, em virtude de ter sido construído 
antes da entrada em vigor do RGEU. (DELIBERAÇÃO N.º 168) ---------------------------------------- 
2.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade aprovar o pedido de isenção de 
pagamento da Taxa de Saneamento, apresentado por Francisco de Matos Almirante, relativo ao 
prédio sito no n.º 2 da rua da Graça, em Torre Cimeira, pelo facto do prédio não estar servido por 
coletor municipal. (DELIBERAÇÃO N.º 169) --------------------------------------------------------------- 
D)= 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.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade aprovar a abertura de uma Conta 
Bancária específica para a Operação “Remodelação de Rede de Abastecimento de Água a Castelo 
Cernado e Vale da Feiteira”, candidatada ao INALENTEJO e que transitou para o POVT. 
(DELIBERAÇÃO N.º 170) ------------------------------------------------------------------------------------ 
2.- Ofício do Clube Atlético e Recreativo de Atalaia solicitando apoio para a realização do 
Torneio de Malha. A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade conceder 
transferência financeira no valor de 450€, para apoio à atividade e um troféu. (DELIBERAÇÃO N.º 
171) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.- Ofício de Ricardo Jorge Martins Flores, solicitando a cedência do Salão Paroquial e 
Comunitário da Comenda, para ali realizar a Festa de Batismo da sua filha. A Câmara Municipal de 
Gavião deliberou por unanimidade autorizar a cedência daquele espaço. (DELIBERAÇÃO N.º 172)  
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4.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar o PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE da empreitada “CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
DE TECELAGEM E MANTAS DE BELVER ”. (DELIBERAÇÃO N.º 173) --------------------- 
5.- Na sequência da deliberação n.º 120/2010, que determinou o apoio à edição da obra “Igreja do 
Senhor do Bonfim”, da autoria do falecido Padre José Patrão, através da aquisição de 50 
exemplares; o senhor Presidente propôs que sejam adquiridos 100 exemplares, dado o interesse da 
obra póstuma do nosso ilustre conterrâneo. Propôs ainda que se disponibilizem alguns exemplares 
para venda, nos serviços municipais, ao preço de 7,50€ (IVA incluído). A Câmara Municipal de 
Gavião deliberou por unanimidade aprovar a proposta. (DELIBERAÇÃO N.º 174) ------------------- 
6.- Na sequência da sua participação na reunião do Conselho Executivo da CIMAA, o senhor 
Presidente apresentou a Posição da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo sobre a 
retenção de 5% de IMI, prevista na portaria 106/2012 de 18/04, tendo sido deliberado: 
“condenar esta resolução do Governo, unilateral e sem consideração pelos interesses ou diálogo 
com os municípios, uma vez mais lesados na sua autonomia financeira; … os municípios 
associados da CIMAA reservam-se no direito de pedir a declaração da ilegalidade da mesma, bem 
como a título cautelar, requerer a suspensão da sua eficácia; dar conhecimento desta tomada de 
posição a Sua Excelência, o Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo, 
Comunidades Intermunicipais, ANMP, Municípios Associados, Assembleia Intermunicipal e à 
Comunicação Social”. A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade tomar 
conhecimento da posição da CIMAA e dar orientação ao Consultor Jurídico do Município 
para avançar com Providência Cautelar, a propósito deste assunto, conforme foi sugerido pela 
CIMAA e pela ANMP. (DELIBERAÇÃO N.º 175) ---------------------------------------------------------- 
 7.- De seguida apresentou algumas considerações acerca da atual situação do Poder Local, 
afirmando que sempre se manifestou contra as medidas que prejudicavam a autonomia do Poder 
Local, mesmo quando o Governo era do seu partido (PS). O Governo comunicou á U.E. que há uma 
perspetiva de decida de 12% nas receitas municipais, o que irá complicar muito a situação 
económica de todas as autarquias. ---------------------------------------------------------------------------- 
A célebre Lei dos Compromissos, ainda não está devidamente regulamentada, mas o que se 
conhece é grave e assustador. Inaugura um novo funcionamento dos serviços. Os procedimentos 
internos que originam despesa têm de ser muito “vigiados”, porque a referida Lei responsabiliza 
civil e criminalmente o pessoal dirigente e os autarcas. ------------------------------------------------------ 
Relativamente à redução do número de trabalhadores e dirigentes, os limites deveriam ser 
impostos a quem os excedeu. Uma Câmara Municipal funcionar com menos de dois Chefes de 
Divisão é absurdo, devido às especificidades técnicas de cada área. ------------------------------------ 
Quanto às alterações no Setor Empresarial Local, concorda que este seja regulado. Mas espera 
que as novas regras se apliquem também ao Setor Empresarial Público, do Estado. ----------------- 
No que diz respeito ao QREN, vive-se uma situação de indefinição e ausência de decisões. Esta 
situação terá repercussões também na Economia. Há candidaturas aprovadas, mas não tem sido 
possível submeter Pedidos de Pagamento, como é o caso da obra “Remodelação de Rede de 
Abastecimento de Água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira” . ------------------------------------------- 
O senhor Vereador Germano Porfírio afirmou que o Poder Local está a ser esvaziado, na sua 
essência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Francisco Louro comunicou que este Governo está a tomar atitudes “fascistas”. 
O senhor Vereador Manuel Morais disse que uma das grandes conquistas de Abril foi o Poder 
Local. Espera que não estejamos a regredir, voltando à situação que vivíamos antes de 1974. ----- 
O senhor Vereador Paulo Matos interveio para agradecer formalmente às funcionárias da 
Biblioteca Municipal, por terem alargado o horário de funcionamento daquele equipamento, no dia 
12 de Maio, uma vez que o evento por si organizado não terminou no horário inicialmente previsto.  
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Lamentou que, apesar de ter contado com a participação de diversas entidades, incluindo dois 
deputados da Assembleia da República, não estivesse presente nenhum representante da Câmara 
Municipal de Gavião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao assunto da TDT, já viu o comunicado da Câmara Municipal de Gavião à população e à 
ANACOM, mas transmitiu também a sua preocupação. ----------------------------------------------------- 
O senhor Presidente esclareceu que o assunto da TDT está a ser acompanhado e a Câmara 
Municipal está a pressionar as entidades competentes. A ANACOM não tem feito a defesa dos 
consumidores, como lhe compete. E a PT tem sido o grande beneficiário de toda esta situação. As 
pessoas tiveram que investir para terem acesso à televisão e o serviço prestado piorou. Existe uma 
desregulação total nesta matéria. O Governo deveria intervir. A Câmara Municipal irá manter a 
pressão junto destas entidades. --------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao convite, esclareceu que, tratando-se de uma iniciativa de cariz partidário, teve o 
apoio que todas as iniciativas do género têm. Já se realizaram iniciativas de outros partidos em que 
o senhor Vereador também não participou. Relativamente ao horário dos funcionários, as iniciativas 
que decorrem nos equipamentos municipais devem ajustar-se aos respetivos horários, para que os 
funcionários não sejam prejudicados. Frisou que esta iniciativa teve o apoio que todas as iniciativas 
de cariz partidário terão, desde que cumpram as regras. O senhor Vereador Paulo acusou a Câmara 
Municipal de Gavião de censura política, mas isso é falso. Esse tipo de combate político, assente em 
mentiras e falsidades, só desprestigia quem o faz. ------------------------------------------------------------ 
O senhor Vereador Germano Porfírio interveio para referir que não esteve presente porque 
considerou que a iniciativa não merecia o seu interesse. Não reconhece aos participantes 
credibilidade para se pronunciarem sobre a Cultura no concelho. Não interessa se os convidados são 
deputados ou se têm outra ocupação. Quem deve falar sobre a Cultura em Gavião são as pessoas do 
concelho, com conhecimentos vivências e trabalho nessa área. --------------------------------------------- 
Informou que se realizou um momento de grande interesse cultural para o nosso concelho que foi o 
lançamento do livro do Padre Patrão, ilustre gavionense, já falecido. A iniciativa decorreu na Igreja 
do Senhor do Bonfim, em Portalegre e fez questão de estar presente, porque considerou ser um 
momento enriquecedor da Cultura do Concelho. ------------------------------------------------------------- 
Sublinhou, ainda, o êxito da Descida do Tejo, em Canoa, organizada pelo Centro Social dos 
Bombeiros Municipais de Gavião que contou com muitos participantes e foi uma vez mais uma 
jornada desportiva e de promoção do Concelho de Gavião. ------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que também participou no lançamento do livro do senhor Padre 
Patrão, que contou com o apoio do Município e considerou que se tratou de um momento cultural 
muito marcante. Informou ainda que será entregue um exemplar da referida obra a cada um dos 
senhores vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Manuel Morais comunicou que esteve presente no encerramento da visita do 
grupo da Universidade Sénior da Extremadura – Espanha. Ressalvou as palavras do responsável, 
que agradeceu a forma amistosa e agradável como foram recebidos no nosso concelho. Louva este 
tipo de iniciativas que proporcionam um envelhecimento ativo e digno. ------------------------------- 
O senhor Presidente reconheceu que se tratou de uma iniciativa importante, muito bem organizada, 
com um Programa bastante diversificado. O intercâmbio estabelecido proporcionou o conhecimento 
de duas realidades muito distintas. Por um lado a Universidade Sénior de Gavião, com pequena 
dimensão e com origem no meio rural. Por ouro lado a Universidade de Mayores da Extremadura 
que está ligada à Universidade da Extremadura e que vem de um meio urbano. Mas o grupo de 
visitantes transmitiu o seu agrado pela visita ao nosso concelho, que apesar de pequena dimensão, 
tem realidades, como o Ensino Articulado da Música, no Ensino Básico, que consideraram de 
grande interesse. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Vereador Francisco Louro interveio para referir que a visita do grupo da Universidade 
da Extremadura foi uma iniciativa louvável e marcante para todos os intervenientes. --------------- 
Quanto ao convite do Vereador Paulo Matos, informou que não compareceu no evento porque não 
estava em Gavião e também não tinha interesse em participar. Participa em qualquer iniciativa com 
interesse para o concelho, desde que não escondida a índole partidária da mesma. Sublinhou que o 
deputado do PSD eleito pelo Distrito de Portalegre participou no evento, mas em outros assuntos de 
extremo interesse para este Distrito não tem participado, abandonando a população numa época tão 
difícil como a que vivemos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Quanto ao assunto da TDT considera que se trata de mais um exemplo da atitude fascista deste 
Governo. Em outras áreas da Governação também se manifesta essa atitude. Na área Social têm 
vindo a desaparecer os benefícios. Na Saúde, a prestação cuidados tem-se degradado para quem não 
tem dinheiro. A Educação é cada vez mais só para quem tem dinheiro. ----------------------------------- 
Informou que teve início em 15 de maio a 1.ª Fase do Dispositivo de Combate a Incêndios, com um 
grupo de ECIN’s. Em 1 de junho avança mais um grupo e a partir de 1 de julho ficarão os três 
grupos (15 homens). A partir de 1 de Junho será colocado um grupo na freguesia de Belver (1 
viatura e 5 homens), que ficará disponível 24 horas/dia, procurando facilitar a prestação de socorro 
à população, relativamente ao combate a incêndios, face à interrupção de trânsito na Ponte de 
Belver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente esclareceu que, a obra na Ponte de Belver é uma intervenção urgente, há muito 
reclamada pela Câmara Municipal de Gavião. Ocorreram duas reuniões na Câmara Municipal, com 
a participação de diversas entidades com responsabilidade em áreas como a Proteção Civil, 
Transportes Escolares, EDP etc, procurando menorizar os transtornos para a população. Foi 
solicitado às Estradas de Portugal que iniciassem as obras após o final do ano letivo. A resposta foi 
que, a partir da segunda semana de maio, a obra arrancaria a qualquer momento. Aguardando-se 
que seja comunicado o seu início. ------------------------------------------------------------------------------- 
E)= ATENDIMENTO DE PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------ 
Em virtude da não comparência de nenhum Munícipe, não se concretizou este Ponto da Ordem de 
Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
F)= ENCERRAMENTO ----------------------------------- ------------------------------------------------------ 
E não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal declarou encerrada a mesma, eram 13 horas, pelo que de tudo para constar, se lavrou a 
presente ata, 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, Técnica 
Superior 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, 
 

_______________________________ 
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OS VEREADORES, 

_______________________________                                  ________________________________ 
 
_______________________________                                  ________________________________ 
 
 
 

A Técnica Superior, servindo de SECRETÁRIA, 
 

_______________________________________________ 


