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ATA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE-  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José 
António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos e do Senhor 
Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte 
e nove da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vice-
Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador Álvaro Beijinha, em gozo de férias. ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
ZONA INDUSTRIAL LIGEIRA (ZIL) – SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS – PROCESSO DE 
ADJUDICAÇÃO – DECISÃO DO TRIBUNAL-------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que a decisão do Tribunal Administrativo Fiscal 
de Beja foi favorável ao Município, na acão de pré-contencioso contratual movida pela 
empresa GAVERG – CONSTRUÇÕES LDA., relativa à deliberação da Câmara Municipal 
que declarou a caducidade da adjudicação da empreitada mencionada em epígrafe, na 
sequência do desinteresse pela obra manifestado por aquela empresa e do acionamento da 
Garantia Bancária, por parte da Câmara Municipal, tendo em conta os prejuízos resultantes 
daquela decisão. Acrescentou que a Câmara Municipal contestou a ação alegando má-fe por 
parte da empresa e o risco de perda da verba do empréstimo bancário pedido para a 
realização da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia oito de agosto do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 280.206,66 € (Duzentos e oitenta mil duzentos e seis 
euros e sessenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 295.366,39 € (Duzentos e noventa e cinco mil 
trezentos e sessenta e seis euros e trinta e nove cêntimos). ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES-
ANMP ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
ASSUNTO: Reorganização dos Serviços de Saúde – Resolução. ------------------------- ---  
LOCALIZAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------- ---  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência------------------------------ ---  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------- ---  
TOMAR CONHECIMENTO da resolução aprovada pelo Conselho Diretivo da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses em reunião realizada no passado dia 24 de 
julho de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ----------------------------------------- ---  
ASSUNTO: Pergunta sobre a saída de Médicos Cubanos do Litoral Alentejano ---- ---   
LOCALIZAÇÃO: Lisboa-------------------------------------------------------------------------- ---  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência------------------------------ ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------- ---  
TOMAR CONHECIMENTO da pergunta formulada pelo Grupo Parlamentar do PCP ao 
Ministério da Saúde sobre o assunto em epígrafe.----------------------------------------------- ---  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ----------------------------------------- ---  
ASSUNTO: Resposta do Ministério da Saúde à pergunta sobre a situação dos 
cuidados de saúde primários no Litoral Alentejano ---------------------------------------- ---  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa-------------------------------------------------------------------------- ---  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência------------------------------ ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------- ---  
TOMAR CONHECIMENTO da resposta do Ministério da Saúde à pergunta que lhe foi 
dirigida pelo Grupo Parlamentar do PCP, sobre a situação dos cuidados de saúde Primários 
no Litoral Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------- ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ENTIDADE: LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES ----------------------------------  
ASSUNTO: Conclusões do Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros 
Portugueses ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa-------------------------------------------------------------------------- ---  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência------------------------------ ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------- ---  
TOMAR CONHECIMENTO das Conclusões do Congresso Extraordinário da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, realizado no passado dia 21 de julho de 2012, nas Caldas da 
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------- ---  
ASSUNTO: Revogação de deliberação de Câmara sobre transferência de verba para a 
Diocese de Beja – Departamento do Património Histórico e Artístico.------------------ ---  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------- ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------- ---  
REFERENCIA: Informação número 37/SAC/DCD/2012 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto.--------------------------------------------------------------------- ---  
PROPOSTA: Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 2 de fevereiro de 2005 
referente à transferência de uma verba no valor de 7.108,14 € (Sete mil cento e oito euros e 
catorze cêntimos), para a Diocese de Beja – Departamento do Património Histórico e 
Artístico.----------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
FUNDAMENTOS: 1. Atendendo a que o apoio financeiro se destinava à publicação da 
obra “Memórias Paroquiais do Concelho de Santiago do Cacém de 1758” e tendo em conta 
que a mesma não foi publicada. -------------------------------------------------------------------- ---  
2. Em conformidade com o disposto no artigo 143º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------- ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar------------------------------------------------------------------------ ---  
FORMA: Por unanimidade ------------------------------------------------------------------------ ---  
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OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade observou que estas propostas tinham 
um aspeto positivo que era o facto dos Serviços estarem a resolver situações pendentes. 
Acrescentou que no futuro devia haver um acompanhamento dos Serviços relativamente às 
parcerias externas que permita uma informação regular à Câmara Municipal sobre o seu 
desenvolvimento.------------------------------------------------------------------------------------- ---  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------- ---  
ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. ----------------- ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------- ---  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.--------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------- ---  
PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2013 a taxa de 5% para a participação no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município.----- ---  
Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal.------------------- ---  
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. ----- ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------- ---  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, do Senhor Vereador 
José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ---  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte “DECLARAÇÃO:--------------------------------- ---  
“Assunto: Fixação da Derrama, IMI e IRS.--------------------------------------------------- ---  
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------- ---  
- O momento de particular dificuldade para o país e para os portugueses, sujeitos a 
acrescidos sacrifícios e tributações dos seus rendimentos;------------------------------------- ---  
- Que o executivo municipal aprovou a manutenção das taxas aplicadas em2012; -------- ---  
- Que, à semelhança de anos anteriores, o executivo não apresenta qualquer justificação 
para a opção por estas taxas, facto que revela não obedecer a fixação destas taxas a outro 
critério que não o da maximização da receita venha ela de onde vier; ---------------------- ---  
- O processo em curso de reavaliação dos imóveis por parte dos Serviços de Finanças, que 
mais que em anos anteriores, justificava agora a realização de um estudo por parte dos 
serviços municipais, de modo poder-se avaliar os efeitos de tal reavaliação no valor do 
imposto a pagar; -------------------------------------------------------------------------------------- ---  
- Que, de acordo com a última avaliação do memorando assinado entre o governo português 
e a troika composta pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional, dará lugar a um agravamento de cerca de 25%;------------------- ---  
- Que mais uma vez se comprova que o executivo municipal continua a não utilizar as 
ferramentas de planeamento fiscal que a legislação lhe disponibiliza, nomeadamente a 
minoração da taxa de IMI em certas zonas para potenciar a reabilitação urbana, ou a 
majoração dessa mesma taxa para prédios degradados e/ou devolutos;---------------------- ---  
Pese embora: ------------------------------------------------------------------------------------------ ---  
- Se a maioria municipal, quisesse ser responsável, de uma forma gradual, e sem 
populismos, poderia ter dado sinais de preocupação social, diminuindo as incidências sobre 
empresas, sobre particulares e sobre proprietários, com especial acuidade relativamente a 
empresas e pessoas singulares, compensando a quebra de receitas dali resultante, com o 
corte em despesas supérfluas, grande parte delas por nós identificadas ao longo do mandato; 
Todavia, levando em linha de conta: -------------------------------------------------------------- ---  
- As dificuldades financeiras que a CMSC atravessa, sobretudo e nomeadamente, devido à 
irresponsável gestão da atual maioria;------------------------------------------------------------- ---  
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- E o prejuízo que poderia advir da redução da receita;----------------------------------------- ---  
Abstemo-nos na votação relativa ao IRS, IMI e Derrama, desejando que o interesse 
municipal se sobreponha a qualquer outro e que, no ano financeiro a que estas receitas se 
destinam  - 2013, não seja dada continuidade ao esbanjamento de receita a que temos vindo 
a assistir mesmo no atual contexto de dificuldades financeiras.------------------------------- ---  
Bem sabemos que 2013 será um ano de eleições para as autarquias locais. ----------------- ---  
É conhecida a aptidão do PCP em Santiago do Cacém para jogar mão de todos os recursos 
públicos municipais para se manter no poder. --------------------------------------------------- ---  
Ainda assim, apelamos ao bom senso e à responsabilidade histórica da atual maioria na 
gestão dos recursos públicos no ano que se avizinha.------------------------------------------- ---  
As verbas que agora se pedem aos munícipes por via da aprovação das taxas em causa, 
devem ser bem aplicadas dando resposta ao essencial e não devem estar ao serviço de 
qualquer estratégia partidária. ---------------------------------------------------------------------- ---  
Queremos que assim seja. -------------------------------------------------------------------------- ---  
Pela nossa parte, cá estaremos para, nesta e em outras matérias, fiscalizar a atuação da 
maioria municipal, no cumprimento do mandato que nos foi confiado pelos cidadãos.”-- ---  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias observou que se tratava de 
receitas com as quais o Município tem vindo a contar e que, na atual conjuntura 
económica/financeira, seria difícil abdicar das mesmas ou reduzir os seus valores. ------- ---  
Mais observou que não defendia a aplicação de taxas variáveis por considerar que se tratava 
de uma opção que iria levantar alguma controvérsia. ------------------------------------------- ---  
O Senhor Presidente referiu que este quadro de receita estava consignado desde há muito 
tempo, acrescentando que apesar da opção feita ser no sentido de manter os valores, para 
não sobrecarregar mais os contribuintes, o Município tem vindo, progressivamente, a perder 
receita, devido aos valores tributados em sede de IRC e de IRS, com a crescente fuga ao 
fisco. Fator agravado com a retenção pelo Ministério das Finanças de mais 5% da receita 
arrecadada dos impostos relativos à avaliação de prédios novos (IMI), a juntar aos 2,5% que 
já eram retirados aos municípios. ----------------------------------------------------------------- ---  
Mais referiu que o Governo podia tomar outras medidas relativamente à tributação, as quais 
podiam ser benéficas, nomeadamente a clarificação dos Estatutos dos Benefícios Fiscais e  
atualização do imposto sobre os prédios rústicos. ----------------------------------------------- ---  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------- ---  
ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M. I.) --------- ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------- ---  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.--------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------- ---  
PROPOSTA: Um – Aprovar as seguintes taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis 
(I.M.I.) a incidir sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2013: ------------------- ---  
      - Para prédios urbanos -  0,7%. ---------------------------------------------------------------- ---  
      - Para prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI – 0,4%. -------------------------- ---  
Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos do nº.2 
alínea f) do artº. 53 da Lei nº.169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº.5 – A/2002, 
de  11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- ---  
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. ---------------------------------- ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------- ---  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, do Senhor Vereador 
José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ---  
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Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte “DECLARAÇÃO:--------------------------------- ---  
“Assunto: Fixação da Derrama, IMI e IRS.--------------------------------------------------- ---  
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------- ---  
- O momento de particular dificuldade para o país e para os portugueses, sujeitos a 
acrescidos sacrifícios e tributações dos seus rendimentos;------------------------------------- ---  
- Que o executivo municipal aprovou a manutenção das taxas aplicadas em2012; -------- ---  
- Que, à semelhança de anos anteriores, o executivo não apresenta qualquer justificação 
para a opção por estas taxas, facto que revela não obedecer a fixação destas taxas a outro 
critério que não o da maximização da receita venha ela de onde vier; ---------------------- ---  
- O processo em curso de reavaliação dos imóveis por parte dos Serviços de Finanças, que 
mais que em anos anteriores, justificava agora a realização de um estudo por parte dos 
serviços municipais, de modo poder-se avaliar os efeitos de tal reavaliação no valor do 
imposto a pagar; -------------------------------------------------------------------------------------- ---  
- Que, de acordo com a última avaliação do memorando assinado entre o governo português 
e a troika composta pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional, dará lugar a um agravamento de cerca de 25%;------------------- ---  
- Que mais uma vez se comprova que o executivo municipal continua a não utilizar as 
ferramentas de planeamento fiscal que a legislação lhe disponibiliza, nomeadamente a 
minoração da taxa de IMI em certas zonas para potenciar a reabilitação urbana, ou a 
majoração dessa mesma taxa para prédios degradados e/ou devolutos;---------------------- ---  
Pese embora: ------------------------------------------------------------------------------------------ ---  
- Se a maioria municipal, quisesse ser responsável, de uma forma gradual, e sem 
populismos, poderia ter dado sinais de preocupação social, diminuindo as incidências sobre 
empresas, sobre particulares e sobre proprietários, com especial acuidade relativamente a 
empresas e pessoas singulares, compensando a quebra de receitas dali resultante, com o 
corte em despesas supérfluas, grande parte delas por nós identificadas ao longo do mandato; 
Todavia, levando em linha de conta: -------------------------------------------------------------- ---  
- As dificuldades financeiras que a CMSC atravessa, sobretudo e nomeadamente, devido à 
irresponsável gestão da atual maioria;------------------------------------------------------------- ---  
- E o prejuízo que poderia advir da redução da receita;----------------------------------------- ---  
Abstemo-nos na votação relativa ao IRS, IMI e Derrama, desejando que o interesse 
municipal se sobreponha a qualquer outro e que, no ano financeiro a que estas receitas se 
destinam  - 2013, não seja dada continuidade ao esbanjamento de receita a que temos vindo 
a assistir mesmo no atual contexto de dificuldades financeiras.------------------------------- ---  
Bem sabemos que 2013 será um ano de eleições para as autarquias locais. ----------------- ---  
É conhecida a aptidão do PCP em Santiago do Cacém para jogar mão de todos os recursos 
públicos municipais para se manter no poder. --------------------------------------------------- ---  
Ainda assim, apelamos ao bom senso e à responsabilidade histórica da atual maioria na 
gestão dos recursos públicos no ano que se avizinha.------------------------------------------- ---  
As verbas que agora se pedem aos munícipes por via da aprovação das taxas em causa, 
devem ser bem aplicadas dando resposta ao essencial e não devem estar ao serviço de 
qualquer estratégia partidária. ---------------------------------------------------------------------- ---  
Queremos que assim seja. -------------------------------------------------------------------------- ---  
Pela nossa parte, cá estaremos para, nesta e em outras matérias, fiscalizar a atuação da 
maioria municipal, no cumprimento do mandato que nos foi confiado pelos cidadãos.”-- ---  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------- ---  
ASSUNTO: Derrama/ano de 2013 -------------------------------------------------------------- ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------- ---  
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira.- - ---  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. --- ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - 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 
2013, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município, 
com vista ao reforço da capacidade financeira. ------------------------------------------------------  
Dois - Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea f) do nº.2 do artigo 53, da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº.5-
A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------- ---  
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.------------------------------------ ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------- ---  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, do Senhor Vereador 
José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ---  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte “DECLARAÇÃO:--------------------------------- ---  
“Assunto: Fixação da Derrama, IMI e IRS.--------------------------------------------------- ---  
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------- ---  
- O momento de particular dificuldade para o país e para os portugueses, sujeitos a 
acrescidos sacrifícios e tributações dos seus rendimentos;------------------------------------- ---  
- Que o executivo municipal aprovou a manutenção das taxas aplicadas em2012; -------- ---  
- Que, à semelhança de anos anteriores, o executivo não apresenta qualquer justificação 
para a opção por estas taxas, facto que revela não obedecer a fixação destas taxas a outro 
critério que não o da maximização da receita venha ela de onde vier; ---------------------- ---  
- O processo em curso de reavaliação dos imóveis por parte dos Serviços de Finanças, que 
mais que em anos anteriores, justificava agora a realização de um estudo por parte dos 
serviços municipais, de modo poder-se avaliar os efeitos de tal reavaliação no valor do 
imposto a pagar; -------------------------------------------------------------------------------------- ---  
- Que, de acordo com a última avaliação do memorando assinado entre o governo português 
e a troika composta pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional, dará lugar a um agravamento de cerca de 25%;------------------- ---  
- Que mais uma vez se comprova que o executivo municipal continua a não utilizar as 
ferramentas de planeamento fiscal que a legislação lhe disponibiliza, nomeadamente a 
minoração da taxa de IMI em certas zonas para potenciar a reabilitação urbana, ou a 
majoração dessa mesma taxa para prédios degradados e/ou devolutos;---------------------- ---  
Pese embora: ------------------------------------------------------------------------------------------ ---  
- Se a maioria municipal, quisesse ser responsável, de uma forma gradual, e sem 
populismos, poderia ter dado sinais de preocupação social, diminuindo as incidências sobre 
empresas, sobre particulares e sobre proprietários, com especial acuidade relativamente a 
empresas e pessoas singulares, compensando a quebra de receitas dali resultante, com o 
corte em despesas supérfluas, grande parte delas por nós identificadas ao longo do mandato; 
Todavia, levando em linha de conta: -------------------------------------------------------------- ---  
- As dificuldades financeiras que a CMSC atravessa, sobretudo e nomeadamente, devido à 
irresponsável gestão da atual maioria;------------------------------------------------------------- ---  
- E o prejuízo que poderia advir da redução da receita;----------------------------------------- ---  
Abstemo-nos na votação relativa ao IRS, IMI e Derrama, desejando que o interesse 
municipal se sobreponha a qualquer outro e que, no ano financeiro a que estas receitas se 
destinam  - 2013, não seja dada continuidade ao esbanjamento de receita a que temos vindo 
a assistir mesmo no atual contexto de dificuldades financeiras.------------------------------- ---  
Bem sabemos que 2013 será um ano de eleições para as autarquias locais. ----------------- ---  
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É conhecida a aptidão do PCP em Santiago do Cacém para jogar mão de todos os recursos 
públicos municipais para se manter no poder. --------------------------------------------------- ---  
Ainda assim, apelamos ao bom senso e à responsabilidade histórica da atual maioria na 
gestão dos recursos públicos no ano que se avizinha.------------------------------------------- ---  
As verbas que agora se pedem aos munícipes por via da aprovação das taxas em causa, 
devem ser bem aplicadas dando resposta ao essencial e não devem estar ao serviço de 
qualquer estratégia partidária. ---------------------------------------------------------------------- ---  
Queremos que assim seja. -------------------------------------------------------------------------- ---  
Pela nossa parte, cá estaremos para, nesta e em outras matérias, fiscalizar a atuação da 
maioria municipal, no cumprimento do mandato que nos foi confiado pelos cidadãos.”-- ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redação da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------  
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quinze minutos.------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração Geral e Finanças, exercendo as funções de Secretária Substituta. --------------  
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