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ATA N.º 21/2013 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL REALIZADA EM 4 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

 
 
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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 19 de novembro de 2013 e que acusava os seguintes saldos:------------------------------- 
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ----------- 1.177.179,56 Euros; ----------------------------------------- 
- OPERAÇÕES DE TESOURARIA: ---------- 165.893,32 Euros; ------------------------------------------ 
2.- ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS: --- Conforme relação presente e devidamente 
registadas sob os números 3959 a 4095, no valor total de 94.065,10 Euros.------------------------------- 
3.- COMPROMISSOS ASSUMIDOS:--- Emitidas as Requisições, devidamente registadas, conforme 
relação presente e devidamente arquivada em pasta própria, no valor de 50.083,96€ correspondente 
ao período de 21 de novembro a 4 de dezembro de 2013. ---------------------------------------------------- 
4.- Foi sujeita a aprovação a ata da reunião anterior tendo sido aprovada por maioria, com a 
abstenção do senhor vereador Paulo Matos, por não ter estado presente na referida reunião. ------ 
B)= ASSUNTOS DIVERSOS DA DIVISÃO FINANCEIRA;--------------------------------------------- 
1.- Foram presentes os documentos previsionais – Orçamento para o Ano Económico de 2014 no 
valor de 8.425.000,00€, GOP’s 2014/2017, assumindo o valor de 15.218.133,00 €, para o ano 
económico de 2014, que depois de lidos, analisados e prestados todos os esclarecimentos aos Srs. 
Vereadores, pelo senhor Presidente e pela senhora Chefe da Divisão Financeira, foram por todos 
assinados e aprovados por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores Paulo Matos e Saul 
Pereira. (DELIBERAÇÃO N.º 447) ---------------------------------------------------------------------------- 
Devido à sua extensão, dão-se todos como aqui transcritos, ficando um exemplar de cada, 
devidamente arquivado em processo próprio. -----------------------------------------------------------------  
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Vão ser remetidos à Exma. Assembleia Municipal, para aprovação definitiva, nos termos do 
disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 
ainda do artigo 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. ----------------------------------------------- 
Também nos termos do Estatuto da Oposição – Lei n.º 24/98, de 26 de maio – serão remetidas 
cópias destes documentos, às Estruturas Distritais dos Partidos Políticos representados na 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Previamente à votação, o senhor Presidente teceu algumas considerações. Informou que os 
documentos em apreço tiveram por base as propostas do Partido Socialista na Campanha Eleitoral e 
o respeito pelo sistema contabilístico POCAL, bem como o respeito pela Lei dos Compromissos e 
Nova Lei das Finanças Locais. As alterações legislativas condicionam o desempenho do Poder 
Local. Regista-se grande incerteza quanto ao futuro, condicionado por menos receitas provenientes 
de obras particulares e IMI, diminuição de transferências do estado, limitação da capacidade de 
endividamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“O objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentável do concelho de Gavião. Somos um pequeno 
Município, onde existem diferentes equipamentos de utilização coletiva, mas falta-nos gente. ----- 
Foi iniciado um novo ciclo político. Temos orgulho no passado, que honraremos, mas pretendemos 
dar um cunho pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Será assegurada a cobertura de todas as despesas obrigatórias e dos investimentos previsto em PPI, 
tal como as despesas assumidas, como são exemplo as despesas inerentes à Transferência de 
Competências na área da Educação. ------------------------------------------------------------------------ 
Tentar-se-á aproveitar e mobilizar os novos fundos comunitários, sobre os quais há ainda pouca 
informação. Não há definição clara dos objetivos do QREN. O acesso aos recursos financeiros 
nacionais é uma realidade muito difícil de alcançar.---------------------------------------------------------- 
Tentar-se-á cortar nas despesas correntes, salvaguardando as obras em curso. A concretização de 
alguns equipamentos de utilização coletiva recorrendo, se possível, a candidaturas é um objetivo. 
Tal como valorizar as parcerias com as IPSS. Haverá rigor e honestidade no assumir de 
compromissos. O contexto de crise que se vive afeta também o Município de Gavião, mas 
procuraremos fazer o melhor possível”. ------------------------------------------------------------------------ 
Informou ainda que foram acolhidos os contributos dos serviços municipais, das Juntas de 
Freguesia e dos Bombeiros Municipais. --------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos interveio referindo que há um mês ele e o senhor Vereador Saul 
Pereira tinham demonstrado disponibilidade para apoiar na elaboração do Orçamento Municipal, 
porque ambos detêm conhecimentos na área. Ele pela formação académica e o senhor Vereador 
Saul pela atividade profissional que desenvolve. Mencionou ainda que, apesar do prazo legal para 
remessa da documentação ter sido cumprido, a documentação relativa aos documentos previsionais 
poderia ter ocorrido mais cedo, para facilitar a análise pelos vereadores. ------------------------------- 
De seguida questionou porque está orçamentado um aumento de quase duas vezes para as despesas 
de software. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A senhora Chefe da DF esclareceu que esse aumento tem a ver com procedimento no âmbito da 
CIMAA, aprovado pela Câmara Municipal. O Tribunal de Contas exigiu que as verbas fossem 
reforçadas para contemplar os valores de 2012, 2013 e 2014. ---------------------------------------------- 
Em relação à Ribeira da Venda, o senhor Vereador questionou a reabertura da rúbrica para 
aquisição de maquinaria e equipamento. Questiona porque não se faz também o arranjo paisagístico 
e nomeadamente do açude. ----------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que o objetivo é equipar o Snack-Bar para facilitar a concessão 
daquele espaço e assim dinamizar o Parque de Merendas da Ribeira da Venda. Vai também ser 
recuperado o sistema de rega, embora se reduza o espaço relvado, para poupar recursos. A 
estratégia para aquele local foi concertada com o Presidente da Junta de Freguesia de Comenda.  
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O açude foi reparado há poucos anos. As perdas de água ocorrem na lateral e uma obra que resolva 
essa situação terá custos avultados. Acrescendo o facto da água da ribeira não ter qualidade e 
primeiro ter de se resolver esse problema. ------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos questionou o motivo porque se inclui uma verba de 5.000,00€ para 
o Parque Infantil de Gavião, considerando que é um valor muito alto. Questionou porque não 
contempla a construção de outros parques. -------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente afirmou que gostaria de construir um Parque Infantil em todas as localidades, 
no entanto o orçamento não estica. O Parque Infantil de Gavião precisa de ser requalificado e, 
dependendo da disponibilidade financeira poderá ser definida a localização de novos espaços. ------ 
De seguida, o senhor vereador considerou desproporcional o valor previsto para a Requalificação do 
Quartel dos Bombeiros Municipais. --------------------------------------------------------------------------- 
 O senhor Presidente esclareceu que se constata que o espaço da garagem é insuficiente e há 
necessidade de resolver essa questão, uma vez que brevemente a Corporação receberá duas novas 
viaturas. A madeira da Casa-Escola está a precisar de substituição, o edifício do Quartel precisa de 
ser pintado e os portões das garagens também terão de ser substituídos. -------------------------------- 
O senhor Vereador questionou a subida do valor para a Vigilância Florestal, questionando se voltará 
a haver o Programa de Vigilância Jovem. ---------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que o valor orçamentado para 2013 foi reforçado no decorrer do ano. 
Tudo aponta para serem atribuídos novamente, em 2014, 3 grupos de ECIN´s e tem de ser 
orçamentada verba para pagamento de pessoal, refeições, etc. ------------------------------------------ 
A senhora Chefe da DF acrescentou ainda que estas verbas são financiadas a 100%. ------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos questionou, depois, se a “Aquisição de material de transporte – 
Educação” tem a ver com a aquisição do minibus. --------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que uma parte desta verba tem a ver com a aquisição do minibus. 
Não podemos estar sujeitos à resolução de um processo que pode durar anos e poderá haver 
necessidade de adquirir outra viatura.  -------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador questionou porque motivo subiu a verba para “Refeições Escolares”, uma vez 
que não houve aumento do número de alunos. ------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente explicou que, estando a crise económica a agudizar-se, poderá haver 
necessidade de alargar a Ação Social Escolar. Possivelmente, irá ser fornecida refeição em férias 
escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Saul sugeriu que o Agrupamento de Escolas passe a disponibilizar uma refeição 
de dieta, aos alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que existe essa possibilidade, por motivos médicos ou religiosos. --- 
De seguida, o senhor vereador Paulo Matos questionou a diminuição da verba prevista para a 
Habitação Social. Afirmando que este projeto terá “morrido”. ------------------------------------------- 
O senhor Presidente afirmou que foi o atual Governo que acabou com o projeto. O senhor vereador 
deve assumir que foi o Governo do PSD que inviabilizou a Habitação Social no concelho de 
Gavião. Porque o projeto foi aprovado e orçamentado pela Câmara Municipal de Gavião. A 
Habitação Social é responsabilidade dos Municípios, mas tem de merecer apoio da Administração 
Central. Mas se houver hipótese de avançar, far-se-á uma alteração ao Orçamento. -------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos afirmou que o PDM está em revisão há mais de uma década. 
Perguntou se será neste mandato que o PDM será revisto. ------------------------------------------------- 
O senhor Presidente respondeu que a revisão do PDM vai cumprir os prazos definidos pelo 
Governo e CCDR. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador questionou depois a “Aquisição de Terrenos” e perguntou para que seriam os 
mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente informou que não há nenhum terreno em concreto, mas se for identificada 
alguma necessidade, o Município terá verba disponível para a aquisição. Por exemplo, no Museu do 
Sabão foi identificado o problema do estacionamento e poderá ter de se adquirir terreno para 
solucionar essa questão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Saul Pereira afirmou que na “Reabilitação de ETAR’s “ deviam ser 
contempladas as ETAR’s de Vale da Madeira e Degracia.  --------------------------------------------- 
O senhor Presidente concordou que são situações importantes e que há outras que gostaria de 
resolver, como a ETAR das “Torres”. Mas não será possível resolver todas para já. Todas as casas 
têm fossa séptica e o serviço do JOPER, quando não há ETAR, é gratuito. Mas está sensível a essa 
questão que vai tentar resolver. --------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos perguntou se a “Renovação da Rede em Baixa do Cadafaz” vai 
mesmo avançar, porque tem sido sucessivamente adiada. ----------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que a obra vai avançar, porque há naquela localidade 60% de perdas. 
 De seguida, o senhor Vereador afirmou que é com pena que vê cair a adaptação da Pousada do 
Inatel a Hotel. Congratula-se com a reconstrução do passadiço. Mas questionou se os materiais são 
duráveis, pois é a terceira recuperação que está a ser feita. ---------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que há condicionalismos para os materiais a utilizar neste tipo de 
estruturas, mas foi pedido que sejam o mais duráveis possível. ------------------------------------------ 
Em relação à Pousada do Inatel, considera que o Protocolo existente entre o Município de Gavião e 
a Fundação Inatel deverá ser revisto. -------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos considerou positiva a realização da Feira Medieval e da Mostra de 
Artesanato no mesmo ano, mas questionou porque houve um aumento dos valores orçamentados.  
O senhor Presidente explicou que há a intenção de realizar os dois eventos todos os anos, mas pode 
não ser possível, por razões orçamentais. Os valores apresentados no Orçamento 2014 (75.000,00€) 
são os que entendemos que o Orçamento Municipal suporta. O aumento nos anos seguintes é 
meramente previsional e consubstancia algum aumento da qualidade do certame------------------------ 
O senhor Vereador perguntou o que está previsto para a Recuperação das Termas da Fadagosa. --- 
O senhor Presidente informou que está prevista intervenção que dê dignidade ao espaço e possibilite 
aos utilizadores do PR1 “Arribas do Tejo” descansar e apreciar a paisagem. ----------------------------- 
O senhor Vereador questionou o que está previsto para o PR2, uma vez que foi informado pelo 
vereador Saul Pereira que o projeto já tem 20 anos. --------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente afirmou que o projeto não tem 20 anos. Podia haver essa intenção, mas não 
tinha projeto. Desafiou os senhores vereadores a fazerem o Percurso, que tem uma beleza natural 
extraordinária. Informou que há muitos moinhos naquela área, mas a aquisição dos mesmos será 
difícil, porque têm muitos herdeiros e situações legais de resolução difícil. Mas o objetivo será 
recuperar 3 moinhos e 1 habitação. ----------------------------------------------------------------------------- 
 De seguida o senhor Vereador pediu esclarecimentos sobre o projeto “Gavião com Música”. ------- 
O senhor Vereador António Severino explicou que o Projeto tem como objetivos a animação do 
público jovem e a dinamização dos espaços. Será um fim-de-semana de animação musical dirigida 
ao público jovem, em local a definir. --------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos pediu explicação sobre o aumento de algumas rúbricas na área do 
“Desporto, Recreio e Lazer”, nomeadamente no “Campo Desportivo do Salgueirinho”. Uma vez 
que foi informado pelo senhor Chefe da DOSU que a obra seria entregue porque está pronta. -------- 
O senhor Presidente lembrou que o Parque Desportivo do Salgueirinho não é só o campo de jogos e 
há necessidade de realizar arranjos paisagísticos, iluminação, estacionamento, etc. ------------------ 
O senhor Vereador considerou o valor previsto para a construção de Piscinas Descobertas 
exagerado. Lembrou que no mandato anterior sugeriu a abertura ao público do Tanque de 
Aprendizagem, durante o verão. ------------------------------------------------------------------------------ 
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O senhor Presidente perguntou ao senhor Vereador se considera que a abertura do Tanque resolvia a 
falta de uma piscina. Uma vez que o equipamento tem capacidade para cerca de 20 pessoas. 
Havendo nos concelhos limítrofes várias piscinas de qualidade razoável, sente que os nossos jovens 
os procuram, levando por vezes à “desertificação” dos nossos espaços, sobretudo nos fins-de-
semana de verão. E já agora porque o concelho de Gavião merece um espaço e um equipamento de 
qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador questionou o apoio à construção de Casas Mortuárias, já que no último mandato 
estava prevista a construção da Casa Mortuária de Ferraria.  ---------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que as Casas Mortuárias resultam duma parceria com as Juntas de 
Freguesia e que a Casa Mortuária da Ferraria não foi construída por dificuldades de aquisição de 
terreno para o efeito. Está prevista a construção de 3 equipamentos (Ferraria, Vale da Madeira e 
outra em localidade a definir). -------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Paulo Matos pediu explicações sobre a intervenção a realizar na Rua 23 de 
Novembro – Transportes Rodoviários. ----------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente explicou que existe na zona da Escola de Gavião, um problema complicado de 
trânsito, que se pretende resolver. Pretende-se reordenar o trânsito, o estacionamento, as passadeiras 
localizar acostadouros para os autocarros. Ainda não há projeto, mas esta situação foi identificada 
por diversas entidades (Agrupamento Vertical de Gavião, Associação de Pais, GNR). ----------------- 
Relativamente a “Mercados/Feiras /Turismo, o senhor Vereador Paulo Matos perguntou qual será a 
base, onde e porquê. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que pensa localizar o Parque de Mercados e Feiras no Vale 
Salgueiro, propriedade do Município de Gavião. Pretende também reabilitar o Mercado Municipal, 
dando nova vida ao espaço que serve de armazém, para utilização dos produtores locais. Em relação 
à recuperação de edifício e adaptação a Posto de Turismo, ainda não está definida a localização. ---- 
2.-Foi ainda aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para 2014. (DELIBERAÇÃO N.º 448)  
Ainda neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi apresentada uma Proposta, nos termos do artigo 5.º, 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, relativamente aos encargos a suportar com 
Recrutamento de Novos Postos de Trabalho (79.000,00€ para o pessoal dos quadros e 10,00€ para o 
Pessoal Contratado a Termo) e a verba prevista para a Alteração do Posicionamento Remuneratório, 
esclarecendo que se trata de uma dotação obrigatória, pelo que é fixado um valor residual de 
10,00€, uma vez que a Proposta de Orçamento de Estado veda esta prática. A Câmara Municipal de 
Gavião deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta. (DELIBERAÇÃO N.º 449) ------------------ 
3.- Foi apreciado o pedido de apoio do Centro Social dos Bombeiros Municipais de Gavião, para 
a realização da Festa de Aniversários e Festa de Natal da Corporação. A Câmara Municipal de 
Gavião deliberou, por unanimidade, conceder transferência financeira no valor de 4.250,00€. 
(DELIBERAÇÃO N.º 450) ------------------------------------------------------------------------------------ 
4.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 
favorável às seguintes aquisições de serviços: --------------------------------------------------------------- 
- Publicação da Mensagem de Boas Festas, a contratar à empresa “Página Seguinte, Edições 
Lda”, pelo valor de 63,00€ (+ IVA à taxa de 23%). (DELIBERAÇÃO N.º 451) ------------------------ 
- Publicação da Mensagem de Boas Festas, a contratar ao “Jornal Ecos do Sôr”, pelo valor de 
75,00€ (+ IVA à taxa de 23%). (DELIBERAÇÃO N.º 452) ----------------------------------------------- 
- Publicação da Mensagem de Boas Festas, a contratar à empresa “Retrato Falado – Imprensa, 
Comunicação e Eventos, Lda”, pelo valor de 89,00€ (+ IVA à taxa de 23%). (DELIBERAÇÃO N.º 
453) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Assistência Técnica de Software para Registo de Ocorrências Diárias, a contratar à empresa 
“IFTHEN SOFTWARE”, pelo valor de 239,51€ (+IVA à taxa de 23 %). (DELIBERAÇÃO N.º 
454) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável e remeter à 
Assembleia Municipal para efeitos de autorização prévia o compromisso plurianual 
- Aquisição de Recargas de Garrafas de Oxigénio Medicinal e Contrato de Aluguer de 
Garrafas, a contratar à empresa GASIN II, por dois anos, pelo valor global de 13.697,57€ 
(6.848,78€ para 2014 e 6.848,79€ para 2015). (DELIBERAÇÃO N.º 455) ------------------------------- 
6.- Deliberou também por unanimidade, remeter para autorização da Assembleia Municipal a 
recalendarização da Aquisição de Massa Betuminosa de Desgaste relativa aos seguintes contratos:  
- Contrato 410/2013 – Beneficiação e conservação de vias (fevereiro 2014 – 2.504,23€; 
(DELIBERAÇÃO N.º 456) --------------------------------------------------------------------------------- 
- Contrato 411/2013 – Beneficiação e conservação de vias (fevereiro 2014 – 684,68€; 
(DELIBERAÇÃO N.º 457) ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Contrato 413/2013 – C.M. 1016 (fevereiro 2014 – 19.909,17€); (DELIBERAÇÃO N.º 458) ------ 
- Contrato 414/2013 – Arruamentos da Freguesia de Belver (março 2014 – 2.580,45€); 
(DELIBERAÇÃO N.º 459) ------------------------------------------------------------------------------------ 
- Contrato 415/2013 – Arruamentos da Freguesia de Belver (fevereiro 2014 – 3.637,14€); 
(DELIBERAÇÃO N.º 460) ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Contrato 481/2013 – Arruamentos da Freguesia de Margem (fevereiro 2014 – 1.646,26€); 
(DELIBERAÇÃO N.º 461) ----------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Deliberou ainda aprovar a Proposta a remeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) 
do n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugada com o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 
127/2012, de 21 de junho, para que a autorização prévia genérica para assunção de 
compromissos plurianuais pela Assembleia Municipal possa ocorrer aquando da aprovação das 
Grandes Opções do Plano, nos seguintes casos: compromissos que resultem de projetos, ações ou 
outras constantes nas GOP/PPI; compromissos já assumidos por motivo de alteração na 
calendarização física/financeira, compromissos assumidos em 2012, mas só satisfeitos e faturados 
em 2013. (DELIBERAÇÃO N.º 462) ------------------------------------------------------------------------ 
8.- Em virtude da grave crise económica que se faz sentir o Sr. Presidente propôs a redução de 
50%, em diversas taxas da Divisão Financeira e DOSU, conforme relação anexa, bem como, o 
aumento de 100%, nos valores do subsidio de natalidade, previstos no Regulamento de Apoio à 
Fixação de Famílias Jovens. Ambas as medidas são para vigorar no ano de 2014. ----------------------- 
A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade aprovar a Proposta. ------------------------ 
Nos termos da Lei o presente assunto será sujeito a aprovação definitiva pela Assembleia Municipal 
(DELIBERAÇÃO N.º 463). ------------------------------------------------------------------------------------- 
9.- A Câmara Municipal de Gavião tomou conhecimento da informação proveniente do Gabinete de 
Ação Social, Divisão Financeira e Divisão de Obras acerca dos benefícios para os detentores do 
Cartão do Idoso, no que se refere aos serviços de ambulância (1.543,88€) e consumo de água 
(9.547,91€). (DELIBERAÇÃO N.º 464) --------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente, depois de apresentar os resultados, referiu que não concorda com este posto do 
Regulamento, porque na sua opinião os dados deveriam referir-se ao ano civil e, neste caso, são 
apresentados os resultados até 30 de novembro de 2013. -------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Paulo Matos sugeriu uma revisão ao Regulamento, uma vez que há situações de 
pessoas que não beneficiam do Cartão do Idoso apesar de terem baixos rendimentos, porque apesar 
de residirem habitualmente no concelho, não têm aqui a sua residência oficial, para beneficiarem de 
assistência na saúde em outros concelhos. ----------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente referiu que concorda que o Regulamento em causa pode ser melhorado, mas 
considera que as pessoas devem compreender que as transferências financeiras que possibilitam 
estes apoios, são calculadas com base no número de eleitores e não mudando o recenseamento, 
estão a prejudicar os montantes a transferir para o Município. Acha que, por exemplo, no caso de 
falecimento do cônjuge, quando a casa fica em nome de uma herança, a viúva não pode beneficiar 
deste apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.- Ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Gavião solicitando o 
pagamento das refeições da animadora da Componente de Apoio à Família do Ensino Pré-
Escolar de Gavião. A Câmara Municipal de Gavião deliberou por unanimidade conceder 
transferência financeira no valor de 282,90€. (DELIBERAÇÃO N.º 465) ------------------------------ 
C )= ASSUNTOS DIVERSOS DA DOSU:------------------------------------------------------------------- 
1.- A Câmara Municipal de Gavião deliberou, por unanimidade, a aprovação definitiva do Projeto 
de Obras Particulares N.º 15/2013, de Cristina Alexandra Mata Martins Miguel , para 
Alteração de Edificação, na Rua da Ribeira em Belver, com as condicionantes do parecer da DOSU. 
(DELIBERAÇÃO N.º 466) ------------------------------------------------------------------------------------ 
2.- Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 
Município de Gavião, a Assembleia Municipal autoriza a Câmara Municipal a atualizar as taxas 
para vigorarem no ano seguinte, através do valor da inflação, que será conhecido no início do 
ano económico. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a referida atualização e 
remeter o assunto para apreciação da Assembleia Municipal. (DELIBERAÇÃO N.º 467) ------------- 
D)= ATENDIMENTO DE PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------ 
Em virtude da não comparência de nenhum Munícipe, não se concretizou este Ponto da Ordem de 
Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E)= ENCERRAMENTO ----------------------------------- ------------------------------------------------------ 
E não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal declarou encerrada a mesma, eram 13 horas e 25 minutos, 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 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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