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ATA N.º 21/2014 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL REALIZADA EM 31 DE 
OUTUBRO DE 2014 

 
 
Aos trinta e um dias 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 extraordinária 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 Saul Manuel Ferreira dos Reis 
Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não compareceu o senhor vereador Paulo José Estrela Vitoriano de Matos, 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 :  ----------------------------- -----------------------------------------------------  
Ponto Um = Documentos Previsionais 2015 – Orçamento/GOP’s; ------------------------------------ 
Foram presentes os documentos previsionais – Orçamento para o Ano Económico de 2015 no valor 
de 7.450.000,00€, GOP’s do ano 2015, assumindo o valor de 11.411.207,00 €, que depois de lidos, 
analisados e prestados todos os esclarecimentos aos Srs. Vereadores, pelo senhor Presidente, foram 
por todos assinados e aprovados por unanimidade. (DELIBERAÇÃO N.º 351) ------------------------- 
Os senhores vereadores do PSD, Saul Pereira e Eduardo Pereira, apresentaram Declaração de 
Voto, afirmando que este Orçamento é mais aproximado da realidade, do que os anteriores. 
Aprovaram o documento, mas não concordam com o investimento em determinadas áreas em 
detrimento de outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Devido à sua extensão, dão-se os referidos documentos como aqui transcritos, ficando um exemplar 
de cada, devidamente arquivado em processo próprio. ------------------------------------------------------- 
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, começando por salientar 
o empenhamento dos serviços municipais na elaboração dos documentos em apreço. Sublinhou o 
empenhamento da senhora Chefe da Divisão Financeira, Dr.ª Sandra Simões que, apesar de se 
encontrar de baixa médica, se disponibilizou para coordenar a elaboração dos documentos. Tal 
situação motivou algum atraso na remessa da documentação para os vereadores. Pede desculpa pelo 
facto. Salientou que, na elaboração do Relatório, foram auscultados os serviços municipais, os 
vereadores do PSD e os presidentes das Juntas de Freguesia. Informou que a proposta, dos 
vereadores do PSD, para se disponibilizar verba para Orçamento Participativo não foi acolhida, 
porque o prazo disponível não possibilitava a audição equitativa de toda a população. Futuramente,  
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será uma possibilidade. Informou que, devido a alteração legislativa, o Orçamento teve uma 
redução de 12,5%. Trata-se de um orçamento coerente e responsável.  ------------------------------------  
Mantêm-se investimentos como a construção da Piscina Municipal, Vale Salgueiro, conclusão do 
Museu das Mantas e Tapeçarias, reparação de edifícios municipais, saneamento, limpeza de 
ribeiras, recuperação de mais um forno na Freguesia de Belver, construção de WC’s Públicos no 
Largo Professores Manuel Monteiro e M.ª Manuela Morais, etc. ------------------------------------------ 
Pretende-se também manter o apoio à IPSS e Associações do concelho. Bem como aos Bombeiros 
Municipais e Proteção Civil Municipal. Haverá disponibilidade para comparticipar nova 
candidatura da Federação de Bombeiros do Distrito de Portalegre, se tal for possível.------------------ 
Queremos também manter o apoio na Educação, apoiando financeiramente o Agrupamento de 
Escolas de Gavião, manuais escolares, bolsas de estudo, etc. ----------------------------------------------- 
A aquisição e requalificação de edifícios destinados à habitação social será também uma aposta. ---- 
No Loteamento do Calvário, pretendemos concluir a ciclovia. --------------------------------------------- 
Outro objetivo será a aposta na divulgação turística do concelho (filme publicitário do concelho, 
dinamização do espaço de alojamento do Alamal). ----------------------------------------------------------- 
No saneamento iremos concretizar a beneficiação das redes existentes, a construção de ETAR em 
Amieira Cova, a beneficiação da conduta de águas residuais em Vale da Feiteira, ampliação da rede 
de esgotos de Torre Cimeira e a conclusão das ETAR’s de Vale da Vinha e Vale de Gaviões. -------- 
Iremos adquirir terrenos onde estão localizadas as captações de água, porque a legislação a tal 
obriga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iniciaremos também a renovação da rede em baixa no Cadafaz. A obra está orçamentada em cerca 
de 350 mil euros e poderá não ser comparticipada. Se assim for, será concretizada através de 
administração direta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A reconstrução do passadiço no Alamal será feita de forma faseada, porque se trata de obra muito 
onerosa (cerca de 550 mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
A dinamização dos Percursos Pedestres e do Centro de Observação de Avifauna, procurando atrair 
mais turistas ao concelho será outro objetivo. ----------------------------------------------------------------- 
Na cultura pretendemos manter a aposta na aquisição de Fundos, recuperação de edifícios, Feira de 
Artesanato e Gastronomia, Feira Medieval, Festa Sénior, apoio à edição de obras literárias, manter a 
intenção de recuperar o edifício das Termas da Fadagosa, concretizar o Museu das Artes Rurais, 
manter a iniciativa “Gavião com Música”, criar iniciativa/festa destinada aos Jovens. ----------------- 
Na área da musealização, recebemos recentemente a primeira versão dos conteúdos do Museu das 
Mantas e Tapeçarias. Pretendemos solucionar a questão do estacionamento do Museu do Sabão, que 
será localizado no espaço onde está, atualmente, o Parque Infantil de Belver, que passará para onde 
está o Parque Sénior, que será relocalizado nas proximidades do Lar de Idosos. ------------------------ 
Os polos da Biblioteca Municipal são uma iniciativa com evidente sucesso e que iremos manter. ---- 
Pretendemos manter o apoio às paróquias para recuperação do edificado religioso, bem como o 
apoio às Juntas de Freguesia para construção das casas mortuárias (Ferraria e Vale da Madeira). ---- 
Os apoios na área da Agricultura e Silvicultura também são para manter. Tal como o apoio ao 
Gabinete Técnico Florestal e Equipa de Sapadores Florestais. ---------------------------------------------- 
Na área da indústria, pretendemos melhorar a rede pública de iluminação através da colocação de 
LED’s, procurando reduzir os custos com eletricidade. Apostaremos nas energias renováveis. E 
manteremos o apoio às empresas através do FAME. --------------------------------------------------------- 
A criação de “Ninho de Empresas” vai ser uma realidade, procurando incrementar a fixação de 
indústria e criação de emprego. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Avançaremos com o projeto de “Reordenamento do Trânsito na Rua 23 de Novembro”, junto à 
Escola Básica de Gavião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pretendemos ainda construir Parque de Caravanismo, próximo da Praia do Alamal, aumentando a 
capacidade de estacionamento daquele local. ------------------------------------------------------------------  
O senhor vereador Eduardo Pereira questionou porque motivo não consta no orçamento o Posto de 
Turismo. Tendo o senhor Presidente esclarecido que o Posto de Turismo não consta como 
investimento direto porque a obra da Piscina Municipal vai incluir a recuperação do edifício “antiga 
Casa do João Ascenção”. Aguardamos pelas propostas dos projetistas para o fim a dar ao mesmo, 
mas a instalação do Posto de Turismo seria uma hipótese. Criando depois polos em locais 
estratégicos como a Vila de Belver, Praia do Alamal, Ribeira da Venda, etc. ---------------------------- 
O senhor Vice-presidente salientou que os polos/núcleos criarão maior dinamismo no turismo, 
aproveitando os visitantes como dinamizadores. -------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Saul Pereira afirmou que concorda com essa ideia, mas é fundamental que, na 
sede de concelho, em local estratégico, haja um Posto de Turismo, que funcione como serviço 
central desses polos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente salientou que o edifício referido possui todas as condições para ser instalado 
esse serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor vereador Saul salientou que o Relatório está bem elaborado e é um documento ambicioso. 
Mas na apresentação física das GOP’s deviam estar mais espalhadas as referências que apresentou, 
refletindo a redução das despesas correntes em um milhão. Bem como o motivo para a redução da 
receita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente esclareceu que a o motivo é a inexistência de Fundos Comunitários. ------------- 
O senhor vereador Saul Pereira questionou o motivo para o decréscimo do valor definido para as 
obras do Quartel de Bombeiros. Bem como a que correspondem os valores orçamentados para 
“vigilância e segurança”, “outros” (95.000€), “famílias”. Salientou ainda que as despesas com 
pessoal são superiores ao valor definido para investimento. ------------------------------------------------ 
O senhor Presidente informou que os bombeiros querem ampliar as garagens, mas tal só acontecerá 
se houver financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O valor dos ECIN’s tem de estar previsto em orçamento (vigilância e segurança), na despesa, mas 
também na receita. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A transferência para o Centro Social dos Bombeiros inclui a contratação de pessoal (contemplada 
nas despesas de capital). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Saul questionou se está contemplada a possibilidade de contratação de pessoal. – 
O senhor Presidente informou que as Câmaras que não estão endividadas, têm a possibilidade de 
proceder à contratação de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor vereador Saul Pereira referiu que as alterações nas receitas de capital sofreram um 
decréscimo significativo, o que se estranha porque há um acréscimo na receita do estado. ------------ 
O senhor Presidente esclareceu que havia muitas rúbricas com capital a receber dos financiamentos 
comunitários, o que não acontece neste momento. Temos muitos projetos para candidatar, mas 
aguardamos informações mais concretas sobre os programas de financiamento. ------------------------ 
O senhor vereador Saul questionou ainda se o acréscimo no valor para “transportes” será para 
despesas inerentes à obra na Ponte de Belver. ---------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente informou que, lamentavelmente, teve recentemente informação que a obra não 
vai evoluir este ano. Mas se a situação se alterar, daremos a resposta necessária. ----------------------- 
O senhor Vice-presidente esclareceu que o acréscimo referido pelo vereador Saul, diz respeito à 
obra de “Reordenamento de Trânsito na Rua 23 de Novembro”. ------------------------------------------- 
O senhor vereador Saul referiu que a Habitação Social não está espelhada nas GOP’s. ---------------- 
O senhor Vice-presidente informou que essa rúbrica está incluída nas aquisições de terrenos. -------- 
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O senhor vereador Saul questionou ainda se o valor definido para “Proteção e sensibilização do 
meio-ambiente” poderá incluir verba para substituição de alguns contentores que estão danificados. 
Sugerindo a aquisição de contentores com pedal. ------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente afirmou que os contentores com mola poderão não ser uma boa opção, porque 
se danificam facilmente e requerem alguma força, dificultando a utilização pelos mais idosos. Mas a 
aquisição de novos contentores será uma possibilidade. Embora considere que a solução para os 
problemas com a deposição incorreta de resíduos, deverá passar por ações de sensibilização e pela 
criação de um Regulamento, aplicando penas leves. --------------------------------------------------------- 
Informou ainda que o litígio que opunha o Município de Gavião à empresa SOPINAL, a propósito 
do fornecimento de contentores enterrados, foi resolvido. -------------------------------------------------- 
O senhor vereador Saul Pereira lembrou ainda que, em relação à iluminação pública, há situações 
que aguardam resolução há um ano. ---------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente reconheceu que há situações que não evoluíram, mas não é por culpa da 
Câmara Municipal de Gavião. Há obras que já foram pagas (ex: colocação de postes) e não foram 
concretizadas. Há zonas em que a iluminação pública precisa de ser melhorada e iremos fazê-lo. --- 
Afirmou ainda que este é um orçamento coerente e responsável. Tentaremos dar resposta a todas as 
necessidades. As revisões e alterações ao orçamento darão resposta às necessidades que surjam e 
não estejam previstas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 352) ------------- 
3.-Foi ainda aprovado por unanimidade o Mapa de Pessoal para 2015. (DELIBERAÇÃO N.º 353)  
E não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal declarou encerrada a mesma, eram 11 horas e 30 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 
_____________________________ 

 
 

OS VEREADORES, 
_______________________________                                  ________________________________ 
 
_______________________________                                  _______________________________ 
 
 

A Técnica Superior, servindo de SECRETÁRIA 
_______________________________________________ 

 


