ACTA N º 01 / AM /2009
ACTA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TREZE DE
JANEIRO DE DOIS MIL E NOVE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos treze dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, reuniu pelas vinte e uma horas, na
Sala de Sessões da Sede do Município de Santiago do Cacém, em Sessão
Extraordinária, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte: ---------

-----------------------------------ORDEM DO DIA:------------------------------1. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------------------------a) Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado –
Candidatura de Acesso à Linha de Financiamento de Médio e Longo Prazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efectuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Sérgio Baptista
Pereira Bento, Maria Olímpia Lampreia Silva, Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias,
Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, Paula Maria Daniel de Melo Lopes, Joaquim António
Gamito, José Adelino Cardoso Cintrão, Nuno Alexandre Vilhena Braz, António
Gonçalves Pereira, José Élio Sucena, Sandra Maria Brás Coelho, Margarida Isabel de
Matos Pereira, António João Antunes Isidoro, Francisco José Alves Barbosa de Castro
Roque, João Saraiva de Carvalho, Miriam Mills Mascarenhas Barbosa Vicente,
Fernando Augusto Pereira de Sousa, Albano Mestre, Rui Manuel da Conceição Madeira
dos Santos, António Albino, Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito, Hélder António
Pereira Nunes, Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata, Jaime António Pereira Pires de
Cáceres, Armando Vítor Rodrigues Climas, Joaquim António Gonçalves e Fernando
Gonçalves dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------Não compareceram os membros: Alexandre António Cantigas Rosa, José Augusto
Sabino Diogo, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Jorge Manuel Pereira Simões Romano
Pinela e Pedro Miguel Pereira Gamito. ----------------------------------------------------------Verificou-se ainda a presença do senhor Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Proença, e dos senhores Vereadores Margarida Santos, Álvaro Beijinha e Maria dos
Anjos Polícia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------------------O senhor Presidente deu conhecimento de que o senhor José Catalino, Presidente da
Junta de Freguesia de Abela, seria substituído naquela reunião pelo seu representante
legal, senhor Albano Mestre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------1. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------------------------a) Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado –
Candidatura de Acesso à Linha de Financiamento de Médio e Longo Prazo.--------O senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal que
apresentou e fundamentou a seguinte proposta: -----------------------------------------------Acta de 2009-01-13
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“1. Aderir à segunda fase da Candidatura de Acesso à Linha de Financiamento de
Médio e Longo Prazo, solicitando um financiamento de 4.200.000,00€ (Quatro milhões
e duzentos mil euros).-------------------------------------------------------------------------------2. Efectuar contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo com a Caixa Geral de
Depósitos até ao montante de 2.520.000,00€ (Dois milhões e quinhentos e vinte mil
euros), (60% de 4,2 milhões de euros), para pagamento a credores privados das dívidas
vencidas, ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinário de Dívidas do Estado,
criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008 de 27 de
Novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- Prazo Global – Até 5 anos a contar da data da utilização do Capital.----------------------- Período de Utilização – 30 dias a contar da data do Visto do Tribunal de Contas. ------- Período de Diferimento – Sem período de diferimento. -------------------------------------- Taxa de Juro indexada à Euribor a 3 meses, acrescida do spread de 1,44% --------------- Pagamento de juros e reembolsos de capital – Prestações trimestrais e postecipadas,
constantes de capital e juros.------------------------------------------------------------------------ Garantia – Consignação de receitas previstas na Lei das Finanças Locais. ---------------3. Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do empréstimo nas condições referidas
no ponto dois. ----------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o n.º 3 do art.º 68 da Lei 169/99, de 18 de
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------2. A proposta da Caixa Geral de Depósitos ser a mais vantajosa, das sete entidades
bancárias consultadas.” -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente colocou a proposta para discussão. --------------------------------------Interveio o senhor Arnaldo Frade, referindo que é do conhecimento de todos que as
entidades públicas nem sempre têm cumprido, atempadamente, com o pagamento das
suas dívidas, pelo que, considerou importante a medida tomada pelo Governo para
resolver a situação e o facto da Câmara Municipal aproveitar aquele mecanismo para
regularizar as dívidas.-------------------------------------------------------------------------------O senhor Carlos Pereira Dias referiu concordar, de uma forma geral, com a contratação
do empréstimo para aquele fim específico, contudo, colocou algumas reservas relativas
ao montante em causa, o qual poderá não ser suficiente para resolver a situação da
divida. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Sucena referiu que esta oportunidade surge em consequência da crise,
encoberta, que há vários meses atingiu o País, acrescentando que, em boa hora, o
Governo assumiu a divida como coisa sua, dado que o Estado é o maior devedor,
tornando aquela medida, para resolver as suas dívidas, extensiva às Autarquias, cuja
divida é bastante menor.----------------------------------------------------------------------------Mais referiu que a Câmara Municipal ao recorrer àquela medida poderá contribuir para a
dinamização da economia local, dado que, parte da verba ficará no Município, situação
que, posteriormente, poderá ser aferida. ---------------------------------------------------------Interveio o senhor Francisco Roque para informar que não tinha recebido,
atempadamente, a documentação sobre a proposta em discussão, devido a atrasos no
correio. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, o
qual referiu que apesar dos esforços que tem vindo a ser feitos para reduzir a dívida, não
foi ainda possível regularizar a situação.---------------------------------------------------------Informou também sobre os valores em divida e a sua repartição. ---------------------------Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, o senhor Presidente colocou a
proposta a votação, a qual foi aprovada, por maioria, com vinte e seis votos a favor,
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dezassete dos eleitos da CDU, senhores Sérgio Baptista Pereira Bento, Maria Olímpia
Lampreia Silva, Paula Maria Daniel de Melo Lopes, Joaquim António Gamito, António
Gonçalves Pereira, José Élio Sucena, João Saraiva de Carvalho, Margarida Isabel
Pereira, Albano Mestre, Rui Madeira, António Albino, Hélder Nunes, Vítor Barata,
Jaime Cáceres, Armando Climas, Joaquim António Gonçalves e Fernando Gonçalves
dos Santos, seis dos eleitos do PS, senhores Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José
Adelino Cardoso Cintrão, Sandra Maria Brás Coelho, Miriam Mills Barbosa Vicente,
Fernando Pereira de Sousa e Alberto de Brito, e três dos eleitos do PSD, senhores
Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias, Nuno Vilhena Braz e António João Antunes
Isidoro. -----------------------------------------------------------------------------------------------Uma abstenção, do senhor Francisco Roque, eleito do BE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pelo senhor Primeiro Secretário a relação
em minuta da deliberação tomada na presente Sessão, a constar em acta.----------------Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pelo senhor Presidente, não se tendo
verificado inscrições para o fazer. ----------------------------------------------------------------Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade. -------Os trabalhos foram declarados encerrados pelo senhor Presidente, eram vinte e uma
horas e quarenta e cinco minutos.-----------------------------------------------------------------Desta Sessão se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa. ----

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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