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ATA N.º 12/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
EM 19 DE JUNHO DE 2013 

 
 
Aos dezanove dias do mês de junho 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 18 de junho de 2013 e que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------ 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ----------- 1.954.394,13 Euros; ----------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: ----------   177.946,16 Euros;----------------------------------------- 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente 
registadas sob os números 1738 a 1829, no valor total de 337.075,89 Euros.------- ---------------------- 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as Requisições, devidamente registadas, conforme 
relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 200.281,11€ 
correspondente ao período de 6 a 19 de junho de 2013.------------------------------------------------------- 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DIVISÃO FINANCEIRA: ------------------------------------------- 
1.- Ofício do Centro de Convívio e Cultura de Torre Fundeira solicitando apoio para a 
realização do Torneio de Malha, no dia 7 de julho de 2013. A Câmara Municipal de Gavião 
deliberou, por unanimidade conceder transferência financeira no valor de 450,00€ e uma taça. 
(DELIBERAÇÃO N.º 200) -------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Ofício do Grupo Desportivo Vale da Madeira e Vale do Gato solicitando apoio para a 
realização da Festa de Verão. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, 
conceder o apoio logístico solicitado (Palco, Bar, Balcão, mesas, cadeiras, redes, grades, caixotes e 
sacos de lixo). (DELIBERAÇÃO N.º 201) -------------------------------------------------------------------- 
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3.- Ofício da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Moinho do Torrão solicitando 
apoio para a realização da Festa de Verão. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por 
unanimidade, conceder o apoio logístico solicitado (palco, dancing, mesas, cadeiras, assadores, 
caixotes e sacos de lixo, rede, grades, ligação de água). (DELIBERAÇÃO N.º 202) ------------------- 
4.- Ofício do Centro de Cultura e Convívio de Torre Cimeira solicitando apoio para a realização 
da Festa de Verão. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, conceder o apoio 
logístico solicitado (bar, dancing, palco, quermesse, grades, mesas, cadeiras, contentores de lixo, 
ligação de água). (DELIBERAÇÃO N.º 203) --------------------------------------------------------------- 
5.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 
realização do Desafio Audace FPCUB “II Audace BTZ Mação” – 7 de julho de 2013. 
(DELIBERAÇÃO N.º 204) ---------------------------------------------------------------------------------- 
6.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a participação na edição do 
“Guia das Praias Fluviais 2013” em suporte de papel, portal das Praias Fluviais e aplicação 
mobile para iPad, Ipod, iPhone e Android, proposta pela empresa BLANCHE, com um custo 
estimado de 1.350€ (+ IVA de 23%). (DELIBERAÇÃO N.º 205) --------------------------------------- 
7.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo 
favorável às seguintes prestações de serviços: ------------------------------------------------------------ 
- Aluguer de Autocarros para os participantes na caminhada inserida no calendário dos Jogos do 
Norte Alentejano (Elvas), a contratar à Rodoviária do Alentejo; (DELIBERAÇÃO N.º 206A) ----- 
- Aluguer de Autocarros para transporte dos participantes nas caminhadas a realizar nas cinco 
freguesias do concelho de Gavião, a contratar à Rodoviária do Alentejo; (DELIBERAÇÃO N.º 
206B) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção do 
compromisso plurianual relativo à Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo e ATL nas 
Férias Escolares, bem como a proposta de Acordo a formalizar com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho de Gavião, remetendo o processo para apreciação e 
eventual autorização prévia da Assembleia Municipal. (DELIBERAÇÃO N.º 207) ------------------ 
9.- A Câmara Municipal de Gavião tomou conhecimento da Tomada de Posição dos Elementos de 
Comando dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Portalegre, face ao afastamento de Rui 
Conchinha do lugar de 2.º Comandante Operacional Distrital. (DELIBERAÇÃO N.º 208) ------ 
10.- Tomou ainda conhecimento da comunicação do Grupo Parlamentar do PCP, remetendo 
cópia a intervenção do deputado Bruno Dias, a propósito da “Privatização dos CTT”. 
(DELIBERAÇÃO N.º 209) ----------------------------------------------------------------------------------- 
11.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade aprovar a 2.ª REVISÃO ÀS 
GOP’s, no valor de 95.000,00€ E ORÇAMENTO 2013 no valor de 40.000,00€. 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 
210) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU:------------------------------------------------------------------- 
1.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes Pedidos de 
Ocupação de Via Pública: ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Ana Margarida D. Miranda de Oliveira, ocupação de 12m2, para instalação de esplanada no 
Café Snack-Bar “o Choupinho”, no Largo N. Sr.ª das Necessidades, em Castelo Cernado; 
(DELIBERAÇÃO N.º 211) ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Ricardo João Soares Gigante, ocupação de 7 m2, para instalação de esplanada no “Kaffa Bar – 
D. Sancho I”, na rua Capitão João Pires n.º 38, em Belver; (DELIBERAÇÃO N.º 212) --------------- 
- Paulo João Batista Sacramento Fazendas, ocupação de 6 m2, para instalação de esplanada na 
“Lareira Pub”, Travessa do Crespo, em Gavião; (DELIBERAÇÃO N.º 213) --------------------------- 
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- Alix Maria Costa Martins Luís, ocupação de 20 m2 para instalação de esplanada na Av. José 
Marcelino, em Gavião; (DELIBERAÇÃO N.º 214 ----------------------------------------------------------- 
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 prévio vinculativo 
favorável para a contratação de:--------------------------------------------------------------------------------- 
- Elaboração de Levantamento Cadastral; (DELIBERAÇÃO N.º 215) ----------------------------------- 
- Mão-de-Obra Especializada de Calceteiro, para repavimentação de arruamentos em calçada de 
granito; (DELIBERAÇÃO N.º 216) -------------------------------------------------------------------------- 
- Repavimentação de Arruamentos em Betuminoso – S. Bartolomeu, (DELIBERAÇÃO N.º 217) --- 
- Repavimentação de Arruamentos em Betuminoso – Vale da Madeira; (DELIBERAÇÃO N.º 218)  
- Repavimentação de Arruamentos em Betuminoso – Torre Cimeira; (DELIBERAÇÃO N.º 219 ) -- 
- Repavimentação de Arruamentos em Betuminoso – Arriacha Fundeira;(DELIBERAÇÃO N.º 220) 
-Repavimentação do Caminho Municipal 1016 em Betuminoso – Ferraria-Vale da Vinha; 
(DELIBERAÇÃO N.º 221) ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Repavimentação de Caminhos Municipais Comuns em Betuminoso; (DELIBERAÇÃO N.º 222) -- 
- Pavimentação de Arruamentos em Betuminoso – Moinho do Torrão; (DELIBERAÇÃO N.º 223) - 
- Pavimentação de Arruamentos em Betuminoso – Arriacha Fundeira; (DELIBERAÇÃO N.º 224) - 
- Mão-de-obra de Construção Civil, para execução de valetas e serventias; (DELIBERAÇÃO N.º 
225) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do Contrato 
de Avença com A.R. Montalvo – Sociedade de Advogados, R.L. pelo prazo de um ano. Por se 
tratar de compromisso plurianual vai ser remetido à Assembleia Municipal para autorização prévia. 
(DELIBERAÇÃO N.º 226) ----------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Deliberou ainda emitir parecer prévio vinculativo favorável e remeter à Assembleia 
Municipal para efeitos de autorização prévia dos compromissos plurianuais a contratação de: -- 
- Assessoria contabilística fiscal, a Sara Isabel Alves Martinho; (DELIBERAÇÃO N.º 227) --------- 
- Elaboração do Projeto de “ Ampliação do Sistema de Drenagem Pública de Águas Residuais dos 
Aglomerados Rurais de Torre Cimeira e Torre Fundeira” , para permitir o acesso a todas as 
habitações da rede pública de águas residuais” , a PROGITAPE – Projetos de Arquitetura, 
Planeamento e Engenharia, Lda” ; (DELIBERAÇÃO N.º 228) ------------------------------------------- 
- Aquisição de Combustíveis Rodoviários, por dois anos, para a frota de máquinas e viaturas do 
Município. (DELIBERAÇÃO N.º 229) ------------------------------------------------------------------------ 
4.- O Clube Atlético e Recreativo de Atalaia solicita apoio para a realização do 1.º Passeio de 
Motorizadas Antigas no Concelho de Gavião, a ocorrer no próximo dia 28 de julho. A Câmara 
Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, transferir 650,00€ de apoio à prova desportiva. 
(DELIBERAÇÃO N.º 230) ------------------------------------------------------------------------------------ 
5.- O Centro Social Belverense solicita apoio para a realização de Passeio dos Utentes a Tomar. A 
Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, transferir 350,00€ para apoio à iniciativa. 
(DELIBERAÇÃO N.º 231) ----------------------------------------------------------------------------------- 
6.- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a EDP Comercial - Comercialização 
de Energia, SA, o fornecimento de energia elétrica para instalações alimentadas em Baixa 
Tensão Especial, por um período de 24 meses (2 anos). (DELIBERAÇÃO N.º 232) -----------------     
Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar a minuta do respetivo Contrato Avulso de 
Fornecimento. (DELIBERAÇÃO N.º 233) ----------------------------------------------------------------- 
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7.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, autorizar a realização o 
Campeonato Regional de Ténis de Praia do Alentejo, na Praia Fluvial do Alamal e patrocinar o 
evento concedendo transferência financeira no valor de 500,00€ e o apoio logístico solicitado. 
(DELIBERAÇÃO N.º 234) ----------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos interveio para afirmar que verificou que o calendário definido 
para a época balnear para a Praia Fluvial do Alamal, começa apenas a 30 de Junho, mas o bar da 
praia está a funcionar em pleno e considera importante disponibilizar o Nadador Salvador o quanto 
antes, até porque a praia tem estado com afluência e é do conhecimento geral a sua perigosidade. – 
O senhor Presidente confirmou que o início da época balnear ocorrerá em 30 de junho, conforme 
legalmente fixado (Portaria 178/2013 de 13 de maio). A Câmara Municipal de Gavião cumprirá a 
data legal. Os utilizadores da praia têm sido informados desse facto. As condições climatéricas, com 
a chegada tardia das temperaturas altas, também não têm proporcionado uma regular utilização da 
praia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Vereador Manuel Morais elogiou a organização da Festa dos Séniores 2013. Afirmando 
que foi um evento muito participado, que proporcionou aos seus participantes agradáveis momentos 
de salutar convívio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Francisco Louro informou que, no âmbito da candidatura da Federação de 
Bombeiros, foi adjudicado o fornecimento da segunda viatura para os Bombeiros Municipais de 
Gavião. Vai ocorrer também a abertura de propostas para o fornecimento de material. -------------- 
O senhor Vereador Germano Porfírio enalteceu também o êxito da Festa dos Séniores. Um 
evento com assinalável êxito e que deverá ter continuidade nos próximos anos. ------------------------- 
Manifestou o seu desagrado pela ausência do senhor Vereador Paulo Matos na reunião agendada 
para as 09H30M de hoje, com a mãe de uma candidata a bolseira, que tinha solicitado 
esclarecimentos acerca do indeferimento da candidatura. A referida reunião tinha sido adiada duas 
vezes, por indisponibilidade do senhor Vereador Paulo Matos. --------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos informou que chegou ao edifício da Câmara Municipal às 
09H35M. E que a sua indisponibilidade, nas datas anteriores, se deveu a compromissos 
profissionais, justificados. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente afirmou compreender que o senhor Vereador tenha compromissos 
profissionais, mas sublinhou a importância de serem prestados aos munícipes os esclarecimentos 
solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
_____________________________ 

 
 
 
 

OS VEREADORES, 
_______________________________                                  ________________________________ 
 
_______________________________                                  ________________________________ 
 
 

 
A Técnica Superior, servindo de SECRETÁRIA 

_______________________________________________ 
 


