ATA N º 04/AM/2013
ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TREZE DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E TREZE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e treze, reuniu pelas vinte e uma horas na
Sala de Sessões da Sede do Município de Santiago do Cacém, em Sessão Ordinária, a
Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte: ------------------------------

---------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------1. Expediente----------------------------------------------------------------------------------------2. Ata -------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL ----------------------------------------------a) Derrama 2014; ----------------------------------------------------------------------------------b) Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I), para 2014; -------c) Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem;-----------------------------d) 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa de 2013; ------------------------------------------4. ATIVIDADE AUTÁRQUICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Paula Maria
Daniel de Melo Lopes, Nuno Miguel da Silva Francisco, José Manuel Guerreiro Neves,
Maria Dulce das Candeias Pereira Rito Almeida, Jorge Manuel Pereira Simões Romano
Pinela, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira, Joaquim
António Gamito, Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque, Sandra Maria Brás
Coelho, Teresa Isabel Matos Pereira, António João Antunes Isidoro, Maria de Fátima
Lamas José Afonso Boavida, João Saraiva de Carvalho, Ana Raquel Varela Hilário da
Cunha Nunes, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C. Madeira dos Santos, Sérgio
Manuel da Silva Santiago, Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito, Vítor Paulo de Jesus
Miguel Barata, Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel Pereira Gamito e Fernando
Gonçalves dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram os membros: Alexandre António Cantigas Rosa, Hugo Manuel
Reis Lopes Pires Ferreira, Fernando Augusto Pereira de Sousa, Daniel Edgar Bernardo
Silvério, Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó, Ângela Isabel Botelho Baltazar,
Hélder António Pereira Nunes, Jaime António Pires de Cáceres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se ainda a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Proença, e dos Senhores Vereadores Teresa Alves, Óscar Ramos e Álvaro Beijinha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------ACEITAÇÃO DE FUNÇÕES ------------------------------------------------------------------Na sequência da renúncia ao mandato do Presidente da Junta de Freguesia de S.
Bartolomeu da Serra, Armando Vítor Rodrigues Climas, eleito nas listas da CDU, a
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Senhora Presidente verificou a identidade e legitimidade do eleito que se seguia na
mesma lista e que passou a exercer aquelas funções, Senhor Armando Severino de
Almeida, o qual prestou juramento, perante a Assembleia Municipal, de cumprimento
das funções que lhe eram confiadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL --A Senhora Presidente deu conhecimento da ausência, na presente sessão, do Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, Jaime Cáceres, cuja representação o
mesmo delegou no seu substituto legal, Senhor Norberto Valente Barradas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAUDAÇÕES DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – ÚLTIMA
SESSÃO DO MANDATO 2009/2013. ---------------------------------------------------------O Senhor Alberto de Brito, eleito do PS, e Presidente da Junta de Freguesia de Ermidas,
começou por referir que era a sua última presença na Assembleia, pelo que, não queria
deixar passar a oportunidade para desejar a todos os eleitos da Assembleia Municipal e
da Câmara Municipal as maiores felicidades, desejando também felicidades no
desempenho das suas funções àqueles que vierem a ser eleitos, bem como à funcionária
que tem apoiado a Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------O Senhor Joaquim Gonçalves, eleito da CDU, desejou as maiores felicidades a todos os
membros da Assembleia Municipal e aos membros do Executivo Municipal, em
especial ao Presidente, Vitor Proença, ao qual desejou boa sorte na sua candidatura à
Câmara Municipal de Alcácer do Sal, esperando que venha a ser presidente da mesma,
agradecendo o que fez, bem como à sua equipa, pela Freguesia de S. Domingos e por
outras freguesias rurais, tratando todas da mesma forma, esperando que tudo lhe corra
bem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Dulce Rito, eleita do PS, apresentou a seguinte saudação escrita: “Permitamme que saúde os eleitos deste mandato, que comigo conviveram ao longo destes últimos
anos, quer os que ora terminam, quer os que se recandidatam.-------------------------------Despeço-me, uma vez mais, com um sentimento de inutilidade das funções para que fui
eleita, inutilidade que se estende quer aos deputados, quer aos vereadores da oposição
em órgãos de maioria absoluta. -------------------------------------------------------------------Por outro lado a fiscalização que se pretende seja feita aos executivos, por parte das
Assembleias Municipais, neste contexto, é pura demagogia e impossível de ser levada,
criteriosamente, à prática. --------------------------------------------------------------------------Tenho, para mim, que é urgente rever a forma de funcionamento dos órgãos autárquicos.
Mais, é urgente rever a nossa democracia, que sempre estará em causa quando uma
grande parte do eleitorado se abstém de votar. -------------------------------------------------Assim, a parte representativa dos vários partidos políticos é inferior, a maior parte das
vezes, ao número dos que teoricamente representamos.---------------------------------------Dizem-me: pois ainda não se encontrou forma melhor. Pois, mas porque não poderemos
começar por tornar obrigatório o voto? ----------------------------------------------------------Acresce que é necessária a renovação das caras e formas de pensar e agir dos candidatos
aos vários órgãos autárquicos. É necessário que os jovens se integrem e que tragam
sangue novo e alguma mais valia às Freguesias e aos Municípios. --------------------------Aos que se candidatam a novo mandato desejo que as minhas reflexões lhes sirvam de
apoio para, de alguma forma, modificarem a sua atuação. ------------------------------------Aos que, pela primeira vez se candidatam, desejo que tragam a necessária frescura e que
consigam que os ditos órgãos democráticos o sejam na sua verdadeira dimensão. -------A todos desejo as Maiores felicidades e saudações o mais possível democráticas.” -------
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O Senhor João Saraiva de Carvalho, eleito da CDU, referiu que fazia suas as palavras
dos eleitos que intervieram, bem como as palavras do Senhor Alexandre Rosa, eleito do
PS, o qual lhe pediu para desejar a todos muitas felicidades.---------------------------------O Senhor Fernando Gonçalves, eleito da CDU, e Presidente da Junta de Freguesia de
Vale de Água, referiu que aprendeu muito nos dezasseis anos que teve na Assembleia
Municipal, acrescentando que irá recordar estes anos e os membros que tiveram na
Assembleia, os quais espera voltar a encontrar, desejando felicidades para todos.--------Acrescentou esperar que aqueles que concorrem às próximas eleições as ganhem,
especialmente os candidatos da CDU, para que possam prosseguir com o projeto em
curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------1. Expediente----------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente deu conhecimento da relação do expediente que deu entrada nos
Serviços Administrativos da Assembleia Municipal, desde o mês de junho até à presente
data, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número dezoito,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros
da Mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ata -------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente colocou para discussão e aprovação ata nº 03, da Sessão ordinária
da Assembleia Municipal, de 28 de junho de 2013. -------------------------------------------Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
ata, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por maioria, com quatro abstenções,
dos senhores António João Antunes Isidoro, eleito do PSD, Alberto Manuel de Brito,
eleito do PS, Maria da Conceição Pinela Pereira e Armando Severino de Almeida,
eleitos da CDU, por não terem estado presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------- a) Derrama 2014; ------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou e fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Que seja lançada a Derrama
de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das
pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 2014, que corresponda à proporção do
rendimento gerado na área geográfica do Município, com vista ao reforço da capacidade
financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do artigo 10º. e do nº1 e 2 do artigo 14º da
Lei nº2/2007 de 15 de janeiro, e da alínea a) do nº6 do artigo 64 da Lei nº169/99, de 18
de setembro, na redação da Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro.” ------------------------------A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o
uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por
maioria, com dezoito votos a favor, dos eleitos da CDU, senhores Paula Maria Daniel
de Melo Lopes, Nuno Miguel da Silva Francisco, José Manuel Guerreiro Neves, Igor
Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira, Joaquim António Gamito,
Teresa Isabel Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas José Afonso Boavida, João Saraiva
de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C. Madeira dos Santos, Sérgio Manuel
da Silva Santiago, Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata, Norberto Valente Barradas,
Armando Severino de Almeida, Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel C. Pereira
Gamito e Fernando Gonçalves dos Santos.------------------------------------------------------2013-09-13
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Quatro abstenções, sendo três dos eleitos do PS, senhores Maria Dulce das Candeias
Pereira Rito Almeida, Sandra Maria Brás Coelho, Alberto Manuel de Sousa Dias de
Brito e um do eleito do BE, Senhor Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque. ----Três votos contra, dos eleitos do PSD, senhores Ana Raquel Varela Hilário da Cunha
Nunes, António João Antunes Isidoro e Jorge Manuel Pereira Simões Romano Pinela.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I), para 2014; --A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou e fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Aprovar as seguintes taxas do
Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir sobre o valor patrimonial tributário,
a vigorar em 2014: ----------------------------------------------------------------------------------- Para prédios urbanos - 0,7%.-------------------------------------------------------------------- Para prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI – 0,4%. ----------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com as alíneas b) e c) do nº. 1 do artº. 112º. do Código
do Imposto Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003,
de 12 de novembro e o disposto na alínea a) do nº. 6 do artº. 64 da Lei nº. 169/99, de 18
de setembro, na redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. “ ---------------------------A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o
uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por
maioria, com dezoito votos a favor, dos eleitos da CDU, senhores Paula Maria Daniel
de Melo Lopes, Nuno Miguel da Silva Francisco, José Manuel Guerreiro Neves, Igor
Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira, Joaquim António Gamito,
Teresa Isabel Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas José Afonso Boavida, João Saraiva
de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C. Madeira dos Santos, Sérgio Manuel
da Silva Santiago, Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata, Norberto Valente Barradas,
Armando Severino de Almeida, Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel C. Pereira
Gamito e Fernando Gonçalves dos Santos.------------------------------------------------------Quatro abstenções, sendo três dos eleitos do PS, senhores Maria Dulce das Candeias
Pereira Rito Almeida, Sandra Maria Brás Coelho, Alberto Manuel de Sousa Dias de
Brito e um do eleito do BE, Senhor Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque. ----Três votos contra, dos eleitos do PSD, senhores Ana Raquel Varela Hilário da Cunha
Nunes, António João Antunes Isidoro e Jorge Manuel Pereira Simões Romano Pinela.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem; ------------------------A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou e fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Definir para o ano de 2014 a
taxa de 5% para a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na
circunscrição territorial do Município. -----------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 20 da Lei nº.2/2007 de 15 de
janeiro e o disposto na alínea h) do nº.2 do artigo 53 e na alínea a) do nº.6 do artigo 64
da Lei nº.169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº.5-A/2002, de 11 de janeiro.” A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o
uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por
maioria, com dezanove votos a favor, sendo dezoito dos eleitos da CDU, senhores
Paula Maria Daniel de Melo Lopes, Nuno Miguel da Silva Francisco, José Manuel
Guerreiro Neves, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira,
Joaquim António Gamito, Teresa Isabel Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas José
Afonso Boavida, João Saraiva de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C.
Madeira dos Santos, Sérgio Manuel da Silva Santiago, Vítor Paulo de Jesus Miguel
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Barata, Norberto Valente Barradas, Armando Severino de Almeida, Joaquim António
Gonçalves, Pedro Miguel C. Pereira Gamito e Fernando Gonçalves dos Santos, e um do
eleito do BE, Senhor Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque. ---------------------Três abstenções dos eleitos do PS, senhores Maria Dulce das Candeias Pereira Rito
Almeida, Sandra Maria Brás Coelho, Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito. -----------Três votos contra, dos eleitos do PSD, senhores Ana Raquel Varela Hilário da Cunha
Nunes, António João Antunes Isidoro e Jorge Manuel Pereira Simões Romano Pinela.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa de 2013. -------------------------------------A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou e fundamentou a seguinte PROPOSTA: Aprovar a Segunda Revisão ao
Orçamento da Despesa de Dois Mil e Treze.* -------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------Dois – Conforme disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei nº. 169/99, de 18
de setembro, na redação da Lei nº.5-A/2002, de 11 de janeiro.” -----------------------------*documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número dezanove,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos membros da
Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o
uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por
maioria, com vinte e um votos a favor, sendo dezoito dos eleitos da CDU, senhores
Paula Maria Daniel de Melo Lopes, Nuno Miguel da Silva Francisco, José Manuel
Guerreiro Neves, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira,
Joaquim António Gamito, Teresa Isabel Matos Pereira, Maria de Fátima Lamas José
Afonso Boavida, João Saraiva de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C.
Madeira dos Santos, Sérgio Manuel da Silva Santiago, Vítor Paulo de Jesus Miguel
Barata, Norberto Valente Barradas, Armando Severino de Almeida, Joaquim António
Gonçalves, Pedro Miguel C. Pereira Gamito e Fernando Gonçalves dos Santos, e três
dos eleitos do PS, senhores Maria Dulce das Candeias Pereira Rito Almeida, Sandra
Maria Brás Coelho e Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito. -------------------------------Quatro abstenções, sendo três dos eleitos do PSD, senhores Ana Raquel Varela Hilário
da Cunha Nunes, António João Antunes Isidoro e Jorge Manuel Pereira Simões Romano
Pinela e uma do eleito do BE, Senhor Francisco José Alves Barbosa de Castro Roque. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ATIVIDADE AUTÁRQUICA ---------------------------------------------------------------A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou a “Informação sobre a Atividade da Câmara Municipal nos meses de
junho, julho e agosto de 2013”, documento que é dado como reproduzido na presente
ata com o número vinte, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de
rubricado pelos membros da Mesa.---------------------------------------------------------------A Senhora Presidente colocou o documento para discussão. ---------------------------------Não houve inscrições para o uso da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO JOVEM RUI PEDRO -------------O Senhor Rui Estevam de Matos apresentou um voto de pesar pelo falecimento do
jovem bombeiro Rui Pedro, vítima de doença prolongada, e informou que o funeral se
realizará no dia catorze de setembro, em Abela.------------------------------------------------2013-09-13
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Todos os presentes se associaram ao voto de pesar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL DO MANDATO - CUMPRIMENTOS DE DESPEDIDA ----------------------A senhora Presidente saudou os eleitos presentes e agradeceu a todos os que
colaboraram com a Assembleia Municipal, em particular à funcionária Ermelinda
Sobral pelo seu apoio nos trabalhos da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pelo Senhor Primeiro Secretário a relação,
em minuta, das deliberações tomadas na presente Sessão, a constar em ata. --------------Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pela Senhora Presidente, não tendo
havido inscrições para o uso da palavra. ---------------------------------------------------------Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade. -------Os trabalhos foram declarados encerrados pela senhora Presidente, eram vinte e uma
horas e quarenta e cinco minutos.-----------------------------------------------------------------Desta reunião se lavrou a presente ata, a qual foi aprovada, por unanimidade, no final
da presente Sessão, a última do mandato de dois mil e nove a dois mil e treze, e vai ser
assinada pelos membros da Mesa. -----------------------------------------------------------------

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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