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ATA N.º 19/2014 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
EM 1 DE OUTUBRO DE 2014 

 
 
Ao dia um do mês de outubro 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, Paulo José Estrela Vitoriano de Matos e Saul Manuel Ferreira dos Reis 
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 Paulo Matos, por não ter estado presente na referida reunião. ----------------------- 
A)= INFORMAÇÕES------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
O Ex. Mo senhor Presidente da Câmara prestou as seguintes informações sobre as decisões que foram 
tomadas no uso das 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): -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- BALANCETE:--- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria 
relativo ao dia 30 de setembro de 2014 e que acusava os seguintes saldos: ------------------------------- 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ----------- 657.055,57 Euros; ------------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: ----------163.343,49 Euros; ------------------------------------------ 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente registadas 
sob os números 2296/1 a 2433, no valor total de 355.692,01 Euros ---------------------------------------- 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as Requisições, devidamente registadas, conforme 
relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 165.240,99 Euros 
correspondente ao período de 18 de setembro a 1 de outubro de 2014. ------------------------------------ 
4.-ASSUNTOS DIVERSOS DA DF – GUIAS DE RECEITA EMITIDAS NA DF: Alimentação Pré-
Escolar e 1º Ciclo – 16; Carta de Caçador – 3; Cemitérios (Inumação) – 7; Concessão de Licenças 
Diversas – Ruido - 2; Diversos – 5; Museu do Sabão – 4; Realização de Espetáculos – Licença de 
Funcionamento – 2; Renda Social – 4; Rendas – Alamal / Ribeira Da Venda – 1; Renda – Mercado – 
Lojas – 10; Transportes Escolares – 12; Venda de Livros; Venda de Terrenos (Calvário) – 1; 
Ambulância C. Idoso – 10; Bombeiros – 41.------------------------------------------------------------------- 
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B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA D.F. : --------------------------------------------------------------------- 
1.- O Clube Atlético e Recreativo de Atalaia solicita apoio para a participação de dois representantes 
do CARA na “28.ª BAJA PORTALEGRE 500”. ------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente salientou que a presença de dois representantes de uma Associação do concelho 
deverá ser apoiada pelo Município de Gavião. Propôs que seja concedido apoio no valor de 
500,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Saul Pereira afirmou concordar com o apoio, uma vez que grande parte da prova 
decorre no nosso concelho. Sugeriu que futuramente fosse acordado com a organização a isenção de 
pagamento de representantes do concelho, como contrapartida ao apoio do Município. ---------------- 
O senhor vereador Paulo Matos sugeriu que os representantes das associações do concelho 
beneficiassem de desconto, dando oportunidade a todos os interessados na participação. -------------- 
O senhor Vice-presidente considerou a sugestão pertinente e informou que irá reunir com a 
organização da prova, na próxima semana, e irá sugerir essa contrapartida. Informou ainda que, até 
ao momento, apenas os municípios de Gavião e Crato já decidiram apoiar este evento. Em princípio 
serão localizadas no nosso concelho duas Zonas Espetáculo. Haverá também um Spot de Promoção 
Turística do Concelho, com duração de 3/4 minutos, que será exibido no decorrer das transmissões 
da prova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Colocada a votação, a proposta do senhor Presidente foi aprovada por unanimidade. 
(DELIBERAÇÃO N.º 332) --------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- A Associação (H)AJA GAVIÃO  solicita apoio, logístico e financeiro para a realização de: ------ 
- Diversas atividades no próximo dia 11 de outubro (aula de zumba, torneio de mini-futsal, torneio 
de malha, torneio de sueca, jogos tradicionais, stand de nails, música ao vivo); ------------------------- 
- Palestra “O Método Ser Bom Aluno – Bora Lá?”, no dia 18 de outubro; -------------------------------- 
O senhor Presidente sublinhou que se tratam de duas atividades com muito interesse, que deverão ser 
apoiadas. Propôs que seja concedido apoio conjunto para as atividades, no valor de 500,00€. --------- 
O senhor vereador Paulo Matos afirmou que concorda com o valor proposto. A alternativa seria 
atribuir valor mediante a apresentação de faturas, com um teto. -------------------------------------------- 
Colocado a votação, a Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, conceder o apoio 
logístico solicitado e transferência financeira no valor de 500,00€ para ambas as atividades. 
(DELIBERAÇÃO N.º 333) -------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- No âmbito do Acordo de Colaboração estabelecido anteriormente a propósito das Atividades de 
Animação e Apoio à Família do Pré-escolar, a Associação de Pais e Encarregados de Educação de 
Gavião, constatou a necessidade da animadora colocada no Jardim-de-Infância de Vale de Gaviões 
realizar mais três horas diárias de trabalho, pelo que solicita transferência financeira no valor de 
2.900,00€ para pagamento dessa despesa. ---------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos questionou se no ano passado estavam duas pessoas naquele Jardim-
de-Infância. Tendo o senhor Vice-presidente esclarecido que, para além da educadora de infância; 
estavam colocadas naquele Jardim-de-Infância: a animadora colocada pela APEGAV, uma jovem do 
OMTJ e a trabalhadora municipal/auxiliar do 1.º Ciclo). ---------------------------------------------------- 
De seguida, o senhor vereador Paulo Matos recomendou que o recrutamento de pessoal feito pelas 
Associações, no âmbito de Protocolos celebrados com o Município, seja feito com a maior 
transparência possível. As associações, no ato de contratar, deveriam ouvir mais pessoas, avaliando 
critérios previamente definidos. --------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que a APEGAV tem tido coerência nas contratações de 
pessoal, uma vez que tem mantido as mesmas pessoas, garantindo a continuidade pedagógica,  
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assegurando a qualidade do serviço prestado. A satisfação dos encarregados de educação, pelo serviço 
prestado foi comprovada nas reuniões preparatórias do ano letivo. ----------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos esclareceu que não estava a referir-se a esta associação em concreto. 
Estava a salientar a necessidade do Município assegurar a transparência nos procedimentos. --------- 
Colocado a votação foi aprovado, por unanimidade, conceder transferência financeira no valor de 
2.900,00€. (DELIBERAÇÃO N.º 334) ------------------------------------------------------------------------- 
4.- A Câmara Municipal de Gavião tomou conhecimento da comunicação da Comissão 
Administrativa da Escola de Artes do Norte Alentejano, a propósito das dificuldades económicas 
daquela instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente lamentou a situação descrita, que é análoga a outras escolas de artes do país. 
Reconheceu a importância da instituição para o Distrito de Portalegre. Referiu que alguns membros 
da Banda Juvenil frequentaram a Escola, mas a Banda suportou esses encargos e cumpriu sempre os 
pagamentos. Pelo que o Município de Gavião não tem qualquer responsabilidade pela difícil situação, 
que se verifica neste momento. (DELIBERAÇÃO N.º 335) ------------------------------------------------ 
5.- A Câmara Municipal tomou também conhecimento da venda do Lote n.º 10 do Loteamento 
Urbano do Calvário, a Diogo Alexandre Santos Teixeira. (DELIBERAÇÃO N.º 336) ---------------- 
6.- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 6.ª ALTERAÇÃO ÀS GOP’S no 
valor de 6.000,00€ e ao ORÇAMENTO no valor de 169.500,00€. 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 337) ----------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos interveio para questionar onde será investido o montante relativo a 
esta alteração. Pensa que será para três projetos: as Piscinas Descobertas, o Ordenamento de Trânsito 
na Rua 23 de Novembro e no Parque Desportivo do Vale de Salgueiro. Referiu ainda que não sabe 
como vai ficar o espaço do Quiosque do Miradouro. --------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que, o investimento no espaço do miradouro não é muito avultado. E, 
para além de se procurar valorizar o espaço, esta intervenção evitará o constante investimento para 
reparação daquele espaço, na sequência dos diversos atos de vandalismo. Naquele espaço ficará o 
quiosque, o anfiteatro e arrumos dos jardineiros. Afirmou ainda que o Gavião necessita de ter um 
conjunto de projetos preparados para apresentar candidaturas. Estes projetos, a devido tempo, virão 
ao executivo municipal para recolha de opiniões e sugestões, e serão sujeitos a consulta pública. 
Efetivamente tratam-se dos projetos da Piscina Municipal, recuperação do imóvel (antiga casa do 
João Ascenção), Reordenamento de Trânsito na Rua 23 de Novembro (procurando resolver diversos 
problemas de segurança existentes junto à Escola), Arranjo do Vale Salgueiro (parque de feiras, 
circuitos de manutenção, parque de merendas, etc). ---------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Saul Pereira questionou se estes valores que constam na alteração correspondem 
Ao valor total dos projetos. Tendo o senhor Presidente confirmado essa situação. ----------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos afirmou que concorda com o Reordenamento do Trânsito junto à 
escola. Mas em relação à Piscina e recuperação da casa, já deu a sua opinião. Em relação ao Vale 
Salgueiro defende o Parque de Feiras estendido à zona do Cruzeiro, uma vez que ali não há problemas 
de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que vai esperar pela ideia dos arquitetos. Considera que o Parque de 
Feiras no espaço do Cruzeiro causa alguns problemas, nomeadamente a destruição do piso, que tem 
de ser recuperado depois de cada feira, o que assume um valor considerável. ---------------------------- 
7.- Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável, à aquisição de 
prestação de serviços para execução de análises de água a contratar a A. Logos – Associação para  
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o Desenvolvimento de Assessoria e Ensaios Técnicos pelo valor de 344,63€ (+ IVA à taxa de 23%).  
(DELIBERAÇÃO N.º 338) --------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- 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 2013.12.04 e na Sessão da Assembleia Municipal em 2013.12.14 passar a liquidar o 
valor de 41,04€/mês (1.º filho) a JOSÉ ADRIANO REIS SANTOS. (DELIBERAÇÃO N.º 339) ---- 
9.- Foi apreciado o ofício do Agrupamento de Escolas de Gavião, informando que o Ministério da 
Educação reduziu o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. Dos 26 alunos 
propostos, deixaram de ter apoio 11 alunos. Desses alunos, dois necessitam do acompanhamento e 
frequência do CRIPS – Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sôr. Nesse sentido, solicitam 
apoio financeiro no valor de 800,00€ a atribuir ao CRIPS. A Câmara Municipal de Gavião deliberou, 
por unanimidade, conceder o apoio solicitado. (DELIBERAÇÃO N.º 340) ------------------------------ 
O senhor Vice-presidente lamentou esta situação, agravada pelo facto de ter sido comunicada quando 
já decorre o ano letivo. Informou ainda que estes alunos irão frequentar formação em contexto de 
trabalho, nas instalações municipais, mediante Protocolo a formalizar com o Agrupamento de Escolas 
de Gavião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que se trata de um trabalho de continuidade. No passado ano letivo 
estes alunos já frequentavam o CRIPS. Considera importante este apoio, mas lamenta que a Autarquia 
tenha que substituir o Ministério de Educação no apoio aos alunos com necessidades educativas 
especiais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Paulo Matos afirmou não ter nada contra a concessão deste apoio. Mas gostava de 
saber qual a justificação para o Ministério proceder a este corte. Precisava conhecer este processo 
para poder intervir junto do Governo, tal como já fez em relação a outros assuntos, como a saúde. – 
O senhor Vice-presidente informou que a direção do Agrupamento de Escolas já questionou o 
Ministério e quando houver resposta, será dado conhecimento ao executivo municipal. ---------------- 
10.- A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista dos contratos de prestação de serviços 
celebrados no mês de setembro/2014, no âmbito da deliberação genérica nº 126 de 16/04/2014. 
Devido à extensão do documento, dá-se o mesmo como aqui transcrito, ficando um exemplar, 
devidamente arquivado em pasta anexa a este Livro de Atas. (DELIBERAÇÃO Nº 341) ------------- 
11.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, concessionar a exploração do 
Quiosque do Miradouro do Cruzeiro, da Vila de Gavião, a Manuel da Conceição Amêndoa 
Neves, pelo valor de 150,00€/mês (+ IVA), na sequência da comunicação de Ana Paula Bonfim 
Gonçalves, manifestando o seu desinteresse por aquela concessão. ---------------------------------------- 
A cessão será feita por um período de 12 meses, ficando o seu início condicionado ao términus das 
obras que estão a decorrer no espaço. (DELIBERAÇÃO N.º 342) ----------------------------------------- 
C)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU: ------------------------------------------------------------------- 
Não havendo assuntos para deliberação, não se concretizou este ponto da Ordem de Trabalhos. ------ 
Antes de encerrar a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente questionou se algum dos 
senhores vereadores pretendia intervir: --------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos interveio para questionar quais as ribeiras que o Município sabe que 
são do domínio público. Já se denotou que o inverno vai ser rigoroso e existem situações que ficam 
agudizadas com as descargas das ETAR’s. Tratam-se das ribeiras localizadas em: Ferraria, Amieira 
Cova, Torre Fundeira e Vale de Gaviões. Ninguém faz a limpeza das ribeiras e quando há descargas, 
surgem problemas de saúde pública e mau cheiro. A Região Hidrográfica diz que não  é preciso 
autorização. É obrigatório fazer a limpeza, bastando comunicar. Parece-lhe que a responsabilidade é 
da Câmara Municipal e deve ser acautelada esta situação. --------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente afirmou que a Câmara Municipal de Gavião não foge às suas responsabilidades. 
Esclareceu que é do domínio público a limpeza das ribeiras, no limite urbano. O restante é da 
responsabilidade dos proprietários confinantes. É necessário licenciar esta ação. O Município está 
isento, mas os particulares não. Reconhece que existem situações preocupantes. Há uma vala em 
Gavião, com problemas de alagamento de terrenos em época de chuvas, a prejudicar particulares. O 
Município irá realizar intervenção. A situação mais preocupante é a da Ferraria, vai tentar-se 
solucionar alargando a conduta e aumentando a vala, procurando sensibilizar os proprietários para 
colaborarem. Noutro ponto da Ferraria, junto ao Clube, houve obra ilegal que prejudica o normal 
escoamento das águas e também se vai concretizar intervenção. O problema da Torre Fundeira vai 
ficar resolvido com a obra dos esgotos. E em Amieira Cova, também ficará resolvido com a 
construção de nova ETAR. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou ainda que a aprovação do Orçamento Municipal terá de ocorrer durante 
este mês e, possivelmente, terá de ocorrer em reunião extraordinária. Comunicou que está disponível 
para receber sugestões dos senhores vereadores do PSD para o Orçamento 2015. ----------------------- 
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 15 minutos, pelo que de tudo para constar, 
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, 

 
_______________________________________________ 


