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ATA N.º 14/2014 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
EM 16 DE JULHO DE 2014 

 
 
Aos dezasseis dias do mês de julho do ano dois mil e catorze, 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 José Fernando da Silva Pio, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Gavião e estando presentes os Vereadores, Senhores, António Manuel 
Gomes Severino, Jorge Marques dos Santos e Paulo José Estrela Vitoriano de Matos. ----------------- 
Não compareceu o senhor vereador Saul Manuel Ferreira dos Reis Pereira, tendo requerido a sua 
substituição, nos termos do disposto no artigo 78.º da Lei N.º 169/99 de 18 de setembro. -------------- 
Nos termos do artigo 79.º da citada legislação, foi substituído pelo cidadão imediatamente a seguir 
na ordem da respetiva lista Eduardo Fernando Silva Pereira. ------------------------------------------------  
A reunião foi secretariada por Isabel Maria Dias Martins, Técnica Superior da Câmara Municipal de 
Gavião, nomeada Adjunta do Gabinete de Apoio ao Presidente. --------------------------------------------  
Sendo horas e verificando - se haver "quorum", o Ex. Mo Senhor Presidente da Câmara, declarou 
aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Eram dez horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ORDEM DE TRABALHOS : ---------------------------------------------------------------------------------- 
A)= INFORMAÇÕES ;------------------------------------------------------------------------------------------- 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DF ; ------------------------------------------------------------------------ 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU;-------------------------------------------------------------------- 
D)= ATENDIMENTO DE PÚBLICO; ------------------------------------------------------------------------- 
E )= ENCERRAMENTO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR : Após a confirmação de que todos os 
membros da Câmara tinham conhecimento do conteúdo da ata da reunião anterior, oportunamente 
distribuída, foi dispensada a sua leitura.------------------------------------------------------------------------ 
Submetida a votação a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção 
do senhor vereador Eduardo Pereira, por não ter estado presente na reunião anterior e do senhor 
vereador Paulo Matos, que apresentou declaração de voto que ficará anexa à presente ata. ------------ 
Antes de iniciar a ORDEM DE TRABALHOS, o senhor vereador Paulo Matos interveio para, em 
nome pessoal e dos vereadores do PSD, agradecer ao senhor Presidente por ter permitido que 
convidassem o Secretário de Estado da Administração Local, para a abertura da Mostra de Artesanato, 
Gastronomia e Atividades Económicas do Concelho de Gavião. Espera que a oportunidade seja 
aproveitada para alguma situação em que seja necessário o apoio do Governo. Espera também que 
seja bem recebido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente afirmou que o Município de Gavião receberá educadamente o senhor Secretário 
de Estado e qualquer representante institucional que nos visite. Informou ainda que faz questão de 
convidar o Secretário de Estado para jantar ao seu lado. Agradecerá se lhe for dada a oportunidade 
de, posteriormente, reunir para tratar de assuntos do interesse do nosso concelho, uma vez que este 
evento não será propício para este tipo de discussão. --------------------------------------------------------- 
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 efetuadas ao abrigo 
do disposto no artigo 34.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Delegação de Poderes, 
de 2013.10.21): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- BALANCETE:--- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria 
relativo ao dia 15 de julho de 2014 e que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------ 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ----------- 1.186.934,37 Euros; ---------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: ----------157.673,63 Euros; ------------------------------------------ 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente registadas 
sob os números 1668 a 1757, no valor total de 146.552,60 Euros ------------------------------------------ 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as Requisições, devidamente registadas, conforme 
relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 238.230,84 Euros 
correspondente ao período de 3 a 16 de julho de 2014. ------------------------------------------------------ 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA D.F. : --------------------------------------------------------------------- 
1.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, ratificar a 5.ª ALTERAÇÃO ÀS 
GOP’S, no valor de 35.000,00€ e ao ORÇAMENTO no valor de 121.500,00€. 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 Atas. (DELIBERAÇÃO N.º 250) ------------- 
Na sequência deste assunto, o senhor Presidente informou que vai ser requalificado o espaço anexo 
aos sanitários públicos, junto ao Jardim do Cruzeiro, num investimento de cerca de 50 mil euros. Será 
instalado um quiosque e construído um pequeno anfiteatro, requalificando toda a área envolvente 
para evitar o isolamento daquele espaço. ---------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos louvou a iniciativa, mas afirmou que gostava que na próxima vez que 
houvesse investimento nessa ordem de valores, o projeto fosse apresentado em reunião do executivo 
municipal e fosse sujeito a discussão pública. ----------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente referiu que não vê problema em sujeitar o projeto a consulta pública, mas o 
processo seria atrasado por esse motivo. ----------------------------------------------------------------------- 
Informou ainda que foi reduzido o valor disponível para o projeto “Gavião com Música”, uma vez 
que no âmbito da realização do Festival de Bandas ocorreram eventos musicais em todas as 
freguesias. Espera ainda realizar evento no Parque de Merendas da Ribeira da Venda, no início de 
agosto, para assinalar a reabertura do snack-bar, que irá ser concessionado a uma IPSS do concelho. 
2.- O Centro de Cultura e Convívio de Arriachas solicita apoio para a realização do Torneio de 
Malha. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade conceder transferência financeira 
no valor de 450,00€, um troféu e o apoio logístico solicitado (cadeiras, mesas e estrutura com sombra).  
(DELIBERAÇÃO N.º 251) --------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- O Clube Gavionense solicita apoio logístico para a Festa de Verão a realizar nos dias 8, 9 e 10 
de agosto. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado 
(mesas, cadeiras, montagem do recinto, palco, bar, assadores, sacos de lixo, rede sombreira). 
(DELIBERAÇÃO N.º 252) -------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Protocolo a 
formalizar com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, relativamente à utilização, promoção 
de dinamização do Castelo de Belver. (DELIBERAÇÃO N.º 253) ---------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que a necessidade de formalizar o presente Protocolo surgiu na 
sequência da musealização das salas da Torre de Menagem. Permitirá acompanhar as atividades no 
Castelo de Belver, substituindo o Guarda do Castelo nas suas faltas e impedimentos e passará a existir 
uma linha telefónica no Castelo. --------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos deu os parabéns ao senhor Presidente e referiu que o facto de o 
Município poder acompanhar mais as atividades e até receber as queixas dos visitantes é benéfico. 
Solicitou que no final do ano seja elaborado Relatório de Avaliação do Protocolo. --------------------- 
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O senhor Presidente referenciou o valioso contributo do senhor Presidente da Assembleia Municipal 
de Gavião, Jorge Martins, que realizou a pesquisa documental para o acervo da musealização no 
“Museu da Eletricidade”, Arquivo da CP e Torre do Tombo (Foral de Belver). Tendo os respetivos 
conteúdos sido remetidos ao IGESPAR para avaliação. ------------------------------------------------------ 
 Relativamente as reclamações dos visitantes do Castelo, pretende sugerir a disponibilização de um 
email para esse efeito. Pensa também protocolar com a Junta de Freguesia de Belver, o apoio de 
funcionário no acesso dos visitantes ao Castelo, nos impedimentos do guarda do castelo. ------------- 
5.- A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício do Agrupamento de Escolas de Gavião 
comunicando que a Assistente Operacional, Maria de Lurdes Dinis, pediu a cessação de funções de 
Coordenadora dos Assistentes Operacionais do AEG. Tomou ainda conhecimento da nomeação para 
as mesmas funções da Assistente Operacional, Paula Cristina dos Santos Infante. 
(DELIBERAÇÃO N.º 254) -------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Ofício do Automóvel Clube de Portugal propondo o estabelecimento de uma parceria com a 
Câmara Municipal de Gavião no âmbito da realização da BAJA PORTALEGRE 500, a realizar entre 
30 de outubro e 1 de novembro de 2014. ----------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vice-presidente informou que o apoio solicitado é muito semelhante aos anos anteriores e 
que, à semelhança do que ocorreu no Raid da Ferraria, pretende incluir na atividade um filme de 
divulgação do nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos afirmou que concorda com a ideia e que várias vezes sugeriu que 
fosse realizada divulgação do concelho, durante este evento. ----------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar os termos propostos. 
(DELIBERAÇÃO N.º 255) -------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- A Câmara Municipal de Gavião tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Unidade 
Móvel de Saúde, relativo ao 2.º trimestre de 2014. (DELIBERAÇÃO N.º 256) -------------------------- 
O senhor Presidente sublinhou o volume de atividades, desenvolvidas com o apoio do Município de 
Gavião (motorista, combustível e manutenção da viatura). -------------------------------------------------- 
8.- A Câmara Municipal tomou ainda conhecimento da Moção da Assembleia Municipal de 
Monforte, a propósito da “Defesa do Serviço Nacional de Saúde”. DELIBERAÇÃO N.º 257) ------ 
O senhor Presidente da Câmara salientou que o descontentamento com o Serviço Nacional de Saúde 
é comum a todo o interior do país. Mas o nosso Centro de Saúde tem funcionado relativamente bem. 
O nosso maior problema continua a ser o encaminhamento dos utentes para o Hospital de Portalegre. 
Mas houve evolução recente e a solução poderá passar pela possibilidade dos utentes, ou os 
bombeiros, escolherem o encaminhamento para Abrantes ou Portalegre. ---------------------------------
O senhor vereador Paulo Matos afirmou que concorda com essa solução e lembrou que, por exemplo, 
o serviço de urgências do Hospital de Portalegre, foi recentemente requalificado. ----------------------- 
C)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU: ------------------------------------------------------------------- 
Não havendo assuntos para deliberação, não se realizou este ponto da ordem de trabalhos. ------------ 
Antes de encerrar a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente questionou se algum dos 
senhores vereadores pretendia intervir: --------------------------------------------------------------------- 
Não se registou qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------- 
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 11 horas e 40 minutos, pelo que de tudo para constar, 
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se lavrou a presente ata, que vai ser aprovada em minuta, no final da reunião, para produzir efeitos 
imediatos, nos termos do disposto no artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 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, 
 

_______________________________ 
 
 
 
 

OS VEREADORES, 
_______________________________                                  ________________________________ 

 
_______________________________                                  ________________________________ 

 
 
 
 

A Técnica Superior, servindo de SECRETÁRIA, 
 

_______________________________________________ 


