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ATA N.º 08/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
EM 17 DE ABRIL DE 2013 

 
 
Aos dezassete dias do mês de abril do ano dois mil e treze, 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 DF ;--------------------------------------------------------------------------- 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU;----------------------------------------------------------------------- 
D)= OUTROS ASSUNTOS (Artigo 19º, do CPA; 7º, do REGIMENTO e 83º, 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); -------------------------- 
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 16 de abril de 2013 e que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------- 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ----------- 2.044.084,53 Euros; ----------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: ----------   125.258,58 Euros;----------------------------------------- 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente 
registadas sob os números 871 a 1078, no valor total de 213.917,73 Euros.------------------------------- 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as Requisições, devidamente registadas, conforme 
relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 87.149,19€ correspondente 
ao período de 2 a 17 de abril de 2013. --------------------------------------------------------------------------- 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DIVISÃO FINANCEIRA: ------------------------------------------- 
1.- O Ex. mo Senhor Presidente da Câmara, realizou a apresentação do Inventário de todos os bens 
e respetiva avaliação e dos documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2012, 
elaboradas de acordo com os modelos constantes do Anexo I, à Resolução nº 4/2001, do Tribunal 
de Contas, publicada no Diário da República, IIª Série, nº 191, de 18 de Agosto. ----------------------- 
Na prestação de contas, não foram elaborados os modelos 23 (Ponto 8.3.4.6, do POCAL), 24 (Ponto 
8.3.5.1, do POCAL) e 25 (Ponto 8.3.5.2, do POCAL) e 35 (Anexo I da Resolução n.º 4/2001 do 
Tribunal de Contas) – Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais, em 
virtude de não terem existido movimentos que justificassem a sua elaboração e preenchimento.------ 
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Os documentos em causa, consideram – se aqui como transcritos, ficando um exemplar de cada, 
devidamente arquivado em pasta própria, na Secção de Contabilidade e estando disponíveis para 
consulta, quando para tal forem solicitados. ------------------------------------------------------------------- 
Depois de devidamente discutidos e analisados, foram aprovados por unanimidade, o 
Inventário de todos os bens e respetiva avaliação, bem como, a Prestação de Contas, referente 
ao ano económico de 2012 (DELIBERAÇÃO N.º 119) -------------------------------------------------- 
Verifica – se que os resultados líquidos do exercício em apreço, foram de 865.044,22 € e como tal, 
a Câmara Municipal aprovou por unanimidade que, de acordo com os pontos 2.7.3.4 e 2.7.3.5 do 
Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro, na sua atual redação, sejam constituídas reservas legais de 
5% deste valor, ficando o remanescente na Conta 59 – Resultados transitados. ----------------------- 
------ Conta 571 – Reservas Legais: 43.252,21€ ------------------------------------------------------------- 
------ Conta 59 – Resultados Transitados: 821.792,01€ ---------------------------------------------------- 
Nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com a nova redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, vão os documentos e esta proposta 
ser enviados à Ex. ma Assembleia Municipal, para serem submetidos à sua apreciação e votação, 
bem como, ao Venerando Tribunal de Contas, para julgamento, nos termos e prazos legais. ------- 
O senhor Presidente sublinhou e agradeceu o contributo de todos os serviços municipais na 
elaboração dos documentos em apreço, destacando a supervisão da Chefe da Divisão Financeira, 
Dr.ª Sandra Simões. Evidenciou a excelente saúde financeira do Município de Gavião, que permitiu 
apostar em inúmeros benefícios atribuídos aos seus munícipes e às IPSS, mantendo os 
investimentos considerados estratégicos. O saldo da gerência 2012 foi de 1.434.330,96€.------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos deu os parabéns aos serviços municipais, por desta vez os 
documentos terem sido entregues com um tempo mínimo para os poder apreciar, e a própria 
informação na sua opinião ter sido mais rigorosa e séria. Informou que realizaria uma apreciação 
política, em particular à execução do documento das GOP – Grandes Opções do Plano 
2012.Questionou a taxa de execução de 0% no ano de 2012, nos seguintes projetos: Habitação 
Social, Revisão do PDM de Gavião, reabilitação da ETAR de Vale da Vinha, Quinta do Alamal - 
adaptação da Pousada a Hotel Rural de 3 Estrelas, reabilitação do Lagar da Fraga e Azenha, PR2 - 
Corredor Ecológico das Ribeiras da Barroca e Alferreira, aquisição de terrenos na Área de Fixação 
de Atividades Económicas em Domingos da Vinha (Junto ao Nó da A23). ------------------------------ 
O senhor Presidente referiu que a perspetiva do Vereador Paulo Matos é a que melhor lhe convém, 
porque existem inúmeros pontos nas contas do Município de Gavião, que não mereceram nenhuma 
referência. Não querendo acreditar em ligeireza ou má-fé na apreciação, compreende a inócua 
motivação política/partidária que lhe está subjacente. Mas relativamente às questões que colocou 
explicou que existem sempre inúmeros fatores que condicionam a sua execução. A aquisição de 
terrenos em Domingos da Vinha cruza-se com a Aprovação da Revisão do PDM. O atraso na 
aprovação do PDM é motivado pelas constantes alterações legislativas, mas essas alterações afetam 
a aprovação do PDM em todo o território nacional. A aquisição de terrenos e a obra continuam a ter 
o máximo interesse e a Câmara Municipal de Gavião tem dinheiro ou crédito para tal objetivo. ------ 
Em relação às Ribeiras das Barrocas e Alferreira, informou que existem para aquele local dois 
projetos. Um diz respeito à execução do Percurso Pedestre e o atraso na execução explicava-se pela 
dificuldade em obter a autorização dos proprietários dos terrenos onde passa o caminho. O outro 
projeto é a recuperação de moinhos e azenha, também aguarda a aprovação da candidatura e 
cedência dos proprietários privados dos imóveis em causa. Trata-se de uma zona do concelho com 
inquestionável riqueza paisagística e ambiental, que deve ser preservada, mas estes dois projetos 
facilitarão o usufruto e acesso aquele espaço. Equaciona-se nesta data o recurso ao ajuste direto para 
o Percurso Pedestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quanto à reabilitação da Lagar da Fraga e Azenha, informou que este era o único lagar de varas do 
concelho que funcionava e é património municipal, mas infelizmente ardeu em 2003. Só há pouco 
tempo foi concretizada a aquisição da Azenha. Vai realizar-se a recuperação da cobertura do lagar e 
dos acessos este ano. A recuperação para colocar em funcionamento o lagar poderá ser realizada por 
funcionários municipais. É um projeto em curso. ------------------------------------------------------------- 
A adaptação da Pousada do Alamal em Hotel Rural de 3 Estrelas já tem projeto e aguarda 
oportunidade de candidatura para recolher comparticipação de fundos comunitários. ------------------ 
A concretização da ETAR do Vale da Vinha retardou devido ao falecimento de um dos 
proprietários e consequentes procedimentos legais para o direito de superfície do terreno. 
Agravando-se o atraso devido ao elevado nível de pluviosidade registado, que impediu os trabalhos 
no terreno, desde outubro de 2012. Vai ser feita em 2013. -------------------------------------------------- 
Informou ainda que a Câmara Municipal mantém a Habitação Social como aposta estratégica, mas 
o investimento tripartido foi posto em causa pela contrapartida nacional. O apoio comunitário 
estava garantido, a verba do Município também, mas o IHRU não teve verba disponível e assim o 
Protocolo caiu por opção do atual Governo. ------------------------------------------------------------------- 
Afirmou ainda que, por se tratar da última Prestação de Contas apreciada por este executivo, 
esperava que o senhor Vereador Paulo Matos elogiasse a percentagem de execução das GOP’s que 
foi de 75,53%. Apesar dos constrangimentos e cortes que sofreu no seu orçamento, o Município de 
Gavião tem boa saúde financeira, controle de despesas, candidaturas aprovadas e manteve o 
investimento na Ação Social, Abastecimento de Água, Cultura, Desporto, Transportes Rodoviários. 
Quanto à apresentação dos documentos, agradece o elogio, mas informa que a estrutura do 
documento é idêntica à dos anos anteriores. ------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Manuel Morais felicitou os funcionários do município e a Chefe de Divisão 
Financeira pelo trabalho desenvolvido. Sublinhou a elevada taxa de execução das GOP’s e a saúde 
financeira do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Vereador Francisco Louro manifestou o seu agrado pelo facto do senhor Vereador Paulo 
Matos reconhecer que houve uma melhoria. Salientou ainda que o Município alcançou estes 
resultados, apesar das inúmeras alterações e da desorientação governativa, da crise que se vive no 
país e da concentração de poder a que se tem assistido por parte do Governo. Até a nível de 
candidaturas se tem verificado atraso significativo, com a passagem de candidaturas do Inalentejo 
para o POVT. A Câmara Municipal de Gavião, contra a “maré” do governo, tem saúde financeira e 
conseguiu manter todos os apoios. Por isso esta Câmara está de parabéns. Apesar de estar na 
oposição, lamenta que o senhor Vereador Paulo Matos não se orgulhe de ter participado num 
executivo em que não houve loucuras ou demagogias, mas houve saúde financeira e investimentos.  
O senhor Vereador Germano Porfírio felicitou também os serviços municipais. Relevou o facto da 
governação do Município ser equilibrada, pautada pela atenção às pessoas, concedendo apoio aos 
jovens, incentivos à natalidade, redução de IRS, isenção de derrama, etc, contrariamente ao 
Governo. O Município de Gavião tem uma liquidez que poucos municípios têm. Deu os parabéns 
ao senhor Presidente pelo excelente trabalho desenvolvido. ------------------------------------------------ 
O senhor Presidente sublinhou a referência feita pelos três vereadores do PS para o facto da Câmara 
Municipal de Gavião ter governado em 2012, em contra-ciclo. Apesar das condicionantes vividas 
no país, houve investimento, não aconteceu endividamento e os resultados foram bons. Considera 
pois que foi realizada uma governação honrosa e de interesse para os munícipes. ----------------------- 
2.- Foi presente o ofício da Associação de Jogos Tradicionais do Distrito de Portalegre, 
solicitando apoio para aquisição de material (malhas). O senhor afirmou que a Associação 
desenvolve um trabalho extraordinário e voluntário. Em 36 provas do Campeonato Distrital, 9 
decorrem no nosso concelho. Propôs que fosse concedida transferência financeira no valor de  
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500,00€ para apoio à aquisição de material. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
(DELIBERAÇÃO  N.º120)-------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Gavião solicita, nos 
termos do Protocolo vigente, apoio para o pagamento das refeições da monitora da Componente de 
Apoio à Família do Pré-escolar de Gavião. A Câmara Municipal de Gavião deliberou por 
unanimidade conceder transferência no valor de 358,90€ para os fins referenciados. 
(DELIBERAÇÃO N.º 121) -------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- A Câmara Municipal de Gavião tomou conhecimento da comunicação da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, informando que promoveu a verificação da constitucionalidade de 
algumas soluções adotadas na Proposta de Lei n.º 104/XII. (DELIBERAÇÃO N.º 122) --------------- 
5.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, anular o Concurso Público n.º 
1/2013 para “Fornecimento de 4.321 toneladas de massa betuminosa de desgaste”, com base 
nos fundamentos apresentados pelo Júri do Concurso, através da sua informação de 8 de abril de 
2013. Deliberou ainda concordar com a Informação para Início de Novo Procedimento, 
aprovar as peças do procedimento, autorizar a contratação e a realização da despesa. 
(DELIBERAÇÃO N.º 123) -------------------------------------------------------------------------------------- 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU:------------------------------------------------------------------- 
1.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar definitivamente, sem 
condicionantes, o Processo de Obras Particulares n.º 12/2011 relativo a “Turismo de Habitação 
com salas polivalentes” na Travessa do Lagar n.º 4, em Gavião, apresentado por A.M.L.N. 
Unipessoal, Lda. (DELIBERAÇÃO N.º 124) ----------------------------------------------------------------- 
2.- Deliberou ainda por unanimidade, aprovar sem condicionantes, o projeto de arquitetura do 
Processo de Obras Particulares N.º 13/2011, para “Alteração de Edifício e Alteração de Utilização” 
na Herdade da Machuqueira, em Ferraria, apresentado por Vírgula Verde, concedendo 6 meses 
para apresentação dos projetos das especialidades. (DELIBERAÇÃO N.º 125) ------------------------- 
3.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a Cessão da Posição 
Contratual, nos termos do artigo 316.º do Código dos Contratos Públicos, da “Empreitada de 
Construção do Núcleo Museológico de Tecelagem e Mantas de Belver” da firma Albopiges – 
Engenharia e Construção Lda, para a firma DUAFAR – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, 
nos termos e condições constantes na informação técnica datada de 17 de abril de 2013. 
(DELIBERAÇÃO N.º 126) -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 redação 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 emitir parecer favorável para a 
contratação, de uma prestação de serviços para Recreação Histórica da “Revolta dos Saboeiros” 
integrada na inauguração do Museu do Sabão, à Companhia de Teatro Viv’ Arte – Laboratório de 
Recreação Histórica. (DELIBERAÇÃO N.º 127) -------------------------------------------------------------- 
2.- Deliberou também, por unanimidade, emitir parecer favorável para a contratação de prestação 
de serviços para realização/produção de um espetáculo com a banda musical “Xutos & Pontapés” 
no dia 26 de julho, inserido na Feira de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas. 
(DELIBERAÇÃO N.º 128) -------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Deliberou ainda, por unanimidade, emitir parecer favorável para a contratação de uma 
prestação de serviços de transporte de séniores das cinco freguesias para participarem no dia 
12 de maio na “Caminhada Sénior dos Jogos do Norte Alentejano” na Vila do Crato,  
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envolvendo o aluguer de dois autocarros com a capacidade de 50 lugares cada. (DELIBERAÇÃO 
N.º 129) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Foi presente o ofício do CARA – Clube Atlético e Recreativo de Atalaia, solicitando apoio 
para a realização de uma jornada de confraternização para a população. A Câmara Municipal de 
Gavião deliberou por unanimidade conceder transferência financeira no valor de 400,00€. 
(DELIBERAÇÃO N.º 130) -------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do Regulamento Municipal de 
“ APOIO À FIXAÇÃO DE FAMILIAS JOVENS” , com as alterações aprovadas em reunião do 
executivo de 2013.01.02 e na Sessão da Assembleia Municipal em 2013.02.25 passar a liquidar a 
seguinte importância, à requerente: (DELIBERAÇÃO N.º 131) ------------------------------------------- 
- 41,04€/mês (1.º filho) a SARA PATRÍCIA TEIXEIRA MARQUES RAIMUNDO – artigos 3º e 4 
6.- No âmbito do Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, a Câmara Municipal de 
Gavião deliberou por unanimidade aprovar a abertura de procedimento para admissão de mais 
10 jovens, auferindo a Bolsa Mensal no valor de 200€, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10.º 
do respetivo Regulamento. (DELIBERAÇÃO N.º 132) ----------------------------------------------------- 
7.- Foi apreciada a proposta do Gabinete de Ação Social sugerindo a alteração do Regulamento de 
Ocupação Municipal Temporária de Jovens. Propondo que o critério de análise de candidaturas 
“Proximidade da residência do jovem relativamente ao desenvolvimento da atividade” referido no 
artigo 7.º, número 1, alínea b), deixe de ser considerado. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, 
por unanimidade, aprovar a Proposta e remetê-la para apreciação da Assembleia Municipal de 
Gavião. (DELIBERAÇÃO N.º 133) ---------------------------------------------------------------------------- 
8.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade aprovar a 1.ª REVISÃO ÀS GOP’s 
E ORÇAMENTO 2013, para utilização do saldo da gerência anterior no valor de 1.292.456,53€ 
redistribuído tanto ao nível da receita como da despesa, provocando um aumento no valor total do 
orçamento de 250.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------
Devido à extensão de ambos os documentos, dão-se os mesmos como aqui transcritos, ficando um 
exemplar de cada, devidamente arquivado em pasta própria anexa a este Livro de Atas. 
(DELIBERAÇÃO N.º 134) -------------------------------------------------------------------------------------- 
9.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção dos 
compromissos plurianuais, e remeter os seguintes processos para apreciação e eventual 
autorização prévia da Assembleia Municipal. (DELIBERAÇÃO N.º 135) ------------------------------- 
- Contrato Emprego Inserção – 10 pessoas – Bolsa Mensal de 83,84€ + 93,94€ (Subsídio de 
refeição); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Contrato Emprego Inserção Património – 8 pessoas (Bolsa Mensal de 83,84€ para 1 pessoa, 
419,22€ para 7 pessoas; Subsídio de Refeição – 93,94€); --------------------------------------------------- 
- Estágios Profissionais – 4 jovens (Bolsa Mensal de 544,98€ para 3 jovens, 691,71€ para 1 jovem; 
Subsídio de Refeição – 93,94€); --------------------------------------------------------------------------------- 
10.- O senhor Presidente informou que no passado dia 12 de abril esteve presente na Cerimónia 
Pública de Assinatura do Contrato, entre a Federação de Bombeiros do Distrito de Portalegre 
e a Auto-Sueco, Lda, para fornecimento de viaturas de socorro de assistência especial. Trata-se da 
conquista de mais e melhor equipamento para os nossos bombeiros. Cumpre-se, uma vez mais, o 
objetivo de rentabilizar as oportunidades de candidaturas. A contrapartida dos Bombeiros 
Municipais de Gavião será assegurada pelo orçamento municipal. O Comandante dos Bombeiros 
Municipais de Gavião, vereador Francisco Louro, é o Presidente da Federação e merece que se 
reconheça o mérito desta iniciativa que irá melhorar significativamente a operacionalidade dos 
bombeiros do Distrito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos manifestou o seu reconhecimento à Federação de Bombeiros do 
Distrito de Portalegre, na pessoa do senhor vereador Francisco Louro, pelo captar de meios, que  
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serão utilizados para benefício das populações. Deu também os parabéns ao senhor Presidente, pela 
nova imagem do site de Gavião, que está mais fresca, moderna e apelativa. Sublinhou ainda, o 
mérito do espetáculo promovido pela universidade sénior. -------------------------------------------------- 
Por fim, questionou a situação atual do “Marco de Água”, uma vez que na sequência das obras de 
regeneração urbana na vila da Gavião, o mesmo foi retirado. ----------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que o “Marco da Água” está na posse dos serviços municipais, será 
recuperado e a sua relocalização está prevista no projeto da Regeneração Urbana. Quanto ao site do 
Município, informou que a reação dos utilizadores tem sido muito positiva e o mérito é de toda a 
estrutura do Município, pois contou com os contributos dos diversos serviços. Frisou ainda que se 
trata de uma fonte de informação dinâmica e que deverá estar em constante atualização. Valorizou o 
sucesso do Encontro de Grupos Corais, organizado pela Universidade Sénior, nos diversos 
momentos. O Grupo de Cavaquinhos, o Grupo Coral e o Orfeão da Comenda deram provas da sua 
qualidade. Frisou o valor da Universidade Sénior, que é uma aposta ganha. Uma forma de combater 
o isolamento dos séniores e de lhes proporcionar novas vivências e aprendizagens. -------------------- 
O senhor Vereador Francisco Louro reconheceu o valor da assinatura do contrato para 
fornecimento de viaturas aos bombeiros, mas sublinhou que a sua disponibilidade para os assuntos 
da Federação só é possível com o apoio dos elementos do Comando e restante estrutura dos 
Bombeiros Municipais de Gavião e a disponibilidade de meios da Câmara Municipal de Gavião. 
Ainda no âmbito da Federação, informou que estão em curso outras candidaturas e que está em 
preparação a comemoração do Dia do Bombeiro, no dia 2 de junho em Portalegre, bem como o 
Conselho Nacional dos Bombeiros Portugueses, que irá ocorrer em Campo Maior, sendo a primeira 
vez que se realiza no Distrito. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Vereador Germano Porfírio elogiou a realização do “Encontro de Grupos Corais da 
Universidade Sénior”, referindo que assistiu a todo o espetáculo e não esteve lá apenas “para a 
fotografia”. Evidenciou  também a “2.ª Prova de Vinhos da Freguesia de Margem”. ------------------- 
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 12 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 ata 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 

_______________________________________________ 


