
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 26.11.2010  *  Livro 20 * Fl. 170 

AACC TT AA    NN.. ºº     99//22001100  

 

A C TA  D A  S E S SÃO  E X T RAORD I NÁR I A  D A  A S S EMB L E I A  

MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  R E A L I Z ADA  NO  D I A  2 6  D E   

NOVEMBRO   D E   2 0 1 0 :  

 

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, no Auditório 

do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e 

cinco minutos, estando presente o senhor Américo de Araújo Gonçalves, Primeiro 

Secretário da Mesa, e os senhores Henrique Bertino Batista Antunes, António Manuel 

Prioste Salvador, Raul Fernando Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, António 

Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Anabela Correia Dias, Carlos 

Manuel Alves Santana, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques, Cristina Maria Luís Leitão, José António Bombas Amador, João Manuel Jesus 

Gomes, Mariana da Conceição Santos Rocha, José António Leitão da Silva, Sérgio 

Miguel Franco Martins Leandro, Natália Susana Colaço Rocha, José Joaquim Franco 

Antunes, Ademar Vala Marques, Arminda Glória Félix Martins Brás, Licínio Pereira, 

Maria Estrela Maia de Paiva das Neves, Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, Rui Pedro 

Maia dos Santos e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, reuniu a Assembleia Municipal 

de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período da ordem do dia:  

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação 

das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

2. Designação de um representante do Município para integrar o 

Conselho da Comunidade do ACES-ON (Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste 

Norte), nos termos da alínea b) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

Fevereiro. 

2.º - Período de intervenção do público. 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 

trabalhos, como Presidente da Mesa, o senhor Rogério Manuel Dias Cação. 

Os senhores Licínio Pereira, Maria Estrela Maia de Paiva das Neves, Jacinto 

Manuel Ferreira de Oliveira, Rui Pedro Maia dos Santos e Filipe Maia de Matos Ferreira 

Sales encontravam-se a substituir os senhores Carlos Alberto Lourenço de Almeida, 

Pedro Manuel Tavares Varão, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, 

Álvaro André Paiva Amador, Anna Clara Leal Rodrigues, Paulo Jorge Amaro Balau e 
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Anabela Soares, que comunicaram a sua ausência nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

Assistiram à reunião o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, respectivamente, e os 

Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva 

Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e 

Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos. 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 

Constatando-se que do número legal dos membros que compõem a Mesa da 

Assembleia apenas se encontrava presente o Primeiro Secretário, que presidiu até à 

chegada do senhor Presidente da Assembleia, o representante do grupo da CDU 

indicou o senhor Raul Fernando Conceição Santos como substituto do segundo 

secretário, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, que, de imediato, assumiu 

funções na mesa. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DAS TAXAS 

DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI): 

 

Passando a Assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Lamentou que a Câmara não tenha feito a apresentação do teor da proposta e 

conclusões que a levaram a chegar a esta decisão. 

Disse, em nome do Grupo do PS, que reconhece as dificuldades que existem, 

não só no país, mas, também, nas famílias e nos municípios. Que a redução nas 

transferências do estado para os municípios vai implicar um impacto nas receitas destes 

últimos, mas não invalida nem sugere que não haja um combate à despesa corrente e 

supérflua. Entende ser necessário a prática de uma política de controlo da despesa 

corrente, para que, no futuro, estas taxas tenham uma revisão e um pensamento 
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orientado para a compreensão das dificuldades das famílias e habitantes do concelho de 

Peniche. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que, quando vinha no caminho para esta sessão, passou por vários 

cruzamentos e viu placas com a frase “um roubo” e interrogou-se sobre quem andará a 

roubar. Depois, olhou para a proposta do executivo e concluiu que quem anda a roubar 

é o executivo. Mais uma vez sai uma proposta que não justifica o motivo porque vão 

aplicar a taxa máxima a todos os imóveis no concelho de Peniche. Não se aplicam as 

majorações para quem prevarica, pagando todos por igual.  

Referiu que o município arrecada bastante valor de IMI e, no entanto, a dívida 

vai evoluindo galopantemente.  

Pediu ao executivo que demonstre como chega aos valores apresentados, que 

justifique a aplicação da taxa máxima a todos os munícipes, porque ele não percebe, 

uma vez que a lei é flexível.  

Disse que a CDU pede abaixamento de imposto, para que o Estado seja mais 

social, e na única situação em que podem exercer algum poder tributam pela taxa 

máximo. Devem mostrar que quando estão no poder conseguem baixar os impostos. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Lembrou que, em 2009, foi apresentada pelo PSD uma proposta, que já vinha 

do ano anterior, que contemplava a redução de taxas do IMI para situações em que os 

prédios devolutos fossem recuperados. Na altura foi dito que não estava feito o estudo 

do impacto económico dessa alteração, mas que esse estudo tinha que ser feito, por ser 

uma boa medida. Perguntou se o estudo foi feito e, se não, qual o motivo. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que o senhor Carlos Santana acusou o executivo de roubar, mas que se 

sente tranquilo e não pratica aquilo de que foi acusado, assim como todo o executivo. 

Não roubaram, não roubarão e tudo farão para que o município tenha sustentabilidade. 

Não é desta forma que se encontram os melhores ambientes, embora perceba o contexto 

em que as afirmações são feitas.  

Lembrou que não foi eleito para mais nada a não ser para ser Presidente da 

Câmara Municipal de Peniche, e só responde perante a Assembleia Municipal nessa 

qualidade. O que existe de intervenção política nacional tem um contexto, na 
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assembleia estão noutro. Não ouviu uma palavra de condenação relativamente ao que 

são as medidas que foram aprovadas pelo Governo e que penalizam os municípios, no 

caso de Peniche, menos 835 mil euros entre 2010 e 2011. 

Relativamente à proposta apresentada, disse que todos os membros da câmara 

a votaram favoravelmente, exceptuando o senhor vereador Carlos Amaral, que se 

absteve. É uma proposta responsável, que mantém as taxas aprovadas no ano passado, 

e não se pretende repercutir nos cidadãos o agravamento daquilo que o município teve 

como diminuição. 

Respondendo ao senhor Ademar Vala, disse que a reabilitação urbana é uma 

preocupação do executivo e que considera que puxar pela reabilitação urbana é puxar 

pela actividade económica. Agradeceu ao presidente da CIP por lhe ter facultado um 

estudo sobre as questões da reabilitação urbana que ajudará o executivo a compreender 

que medidas podem ser tomadas sobre o tema e a encontrar soluções para aplicar as 

excepções previstas no CIMI. 

Disse que não irá pedir esforço aos munícipes, mas existe um conjunto de 

investimentos em curso de grande exigência financeira. O executivo não irá roubar, mas 

irá gerir da melhor forma os meios que lhe chegam para poder concluir esses 

investimentos.  

Informou que foi hoje apresentado à câmara um primeiro documento das GOP 

e orçamento para 2011, que foi preparado quase como que um orçamento de base zero, 

porque houve uma avaliação linha a linha. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Sobre a redução das despesas correntes que pudesse contribuir para a redução 

das taxas de IMI, disse que o orçamento municipal para 2011 inclui a redução efectiva 

de algumas despesas. Outras, nomeadamente as transferências para as freguesias, não 

terão redução. Em alguns casos a redução da despesa provocará uma menor qualidade 

dos serviços prestados, mas face aos números com que o município foi confrontado, 

com o PEC 2 e OGE, não existe outra alternativa.  

Disse que não se trata de um agravamento das taxas mas de uma proposta de 

manutenção, o que significa que os munícipes irão pagar o mesmo que em 2010, a não 

ser que haja uma alteração ao valor base de cálculo. 

Referiu que a questão da majoração e da minoração não tem efeitos práticos. 

 

Carlos Santana (PSD): 
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Disse que não foi mal-educado com ninguém, fez o que qualquer cidadão faz 

quando sabe ler, apenas leu o placar, e quem colocou os placares não foi o PSD nem o 

PS. Esses senhores podem andar a dizer que toda a gente anda a roubar, quando se 

encontra quem faz o contrário aqui d’el-rei não o são.  

Referiu que parece que a culpa é da CIP, que não fez o estudo, há dois anos 

pediu-se que se fizesse o estudo, precisam de estudo para aplicar a majoração ou 

minoração e não precisam de estudo para aplicar a taxa máxima. É isso que se pergunta, 

mas a resposta é clara, aplicam a taxa máxima porque querem manter o mesmo 

dinheiro. Não é verdade que se pague o mesmo, porque basta uma pequena alteração 

para alterar o valor base tributável. A receita de IMI tem vindo sempre a aumentar. As 

previsões apresentadas para 2011 são tão válidas como o orçamento da receita de 2010, 

que só tem uma execução de 30%. 

 

Rui Santos (PSD): 

Pediu ao senhor vereador Jorge Abrantes que quando quiser tratar os membros 

da assembleia como crianças da pré-primária ou deficientes mentais para não olhar 

para os membros da assembleia, porque dizer que não se está a agravar as taxas quando 

se está a aplicar a taxa máxima leva-o a questionar-se como é que se poderia fazer esse 

agravamento. 

Disse que deveria de ter havido responsabilidade na elaboração da proposta 

apresentada, porque os elementos fornecidos são insuficientes para uma análise 

responsável. Os números apresentados prevêem um aumento da receita do IMI em 

3,38%. Perguntou o motivo deste aumento. 

 

José Leitão (PSD): 

Reforçou duas questões da intervenção do senhor presidente da câmara. 

Primeiro, o lamento do facto de nenhuma das bancadas ter comentado as medidas de 

contenção impostas pelo Governo, disse estar disponível para as comentar e 

preocupado em avaliar como é que os diversos órgãos de poder do país se vão adaptar 

na redução das despesas para fazer face a essa situação. Segundo, o orçamento de base 

zero, que considerou uma medida extraordinária e muito interessante, que vai acabar 

com o fantoche da venda dos terrenos da Docapesca, que servia para dar volume à 

receita, e era praticado por todos os partidos. Acha uma ousadia lançar um orçamento 

de base zero, por ser um orçamento apolítico, e fica ansioso por poder vê-lo. Assumir 

que o orçamento vai ser de base zero é assumir um saudável compromisso político com 
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as três bancadas representadas na assembleia. 

Disse ter ficado preocupado com a intervenção do senhor vereador Jorge 

Abrantes, que afirmou que a redução de receitas vai piorar a qualidade da prestação 

dos serviços aos munícipes. Que a razão da existência dos municípios são os munícipes, 

e é estranho que a primeira consequência de uma medida que é externa ao município 

seja prejudicar a qualidade da prestação de serviços. Disse não querer acreditar que não 

haja alguma capacidade de imaginação para se tomar medidas de contenção de 

despesas. Perguntou ao senhor vereador se tem algum plano de reorganização e 

readaptação das despesas do município face ao quadro financeiro que se avizinha. 

Relativamente à intervenção do senhor vereador Jorge Abrantes, onde disse que 

a questão da majoração e da minoração não tem efeitos práticos, lembrou que também 

os carros mais poluentes pagam mais de imposto de circulação. Quem degrada o 

ambiente é penalizado financeiramente e a comunidade é financeiramente ressarcida, 

pelo prejuízo ambiental que está a ser causado. Muitos dos imóveis fechados estão à 

espera de melhores dias, não lhe quer chamar especulação imobiliária, e enquanto 

esperam vão contribuindo para a comunidade. A majoração e minoração devem ser 

pensadas para se aplicarem no próximo ano. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse não ter conseguido compreender o argumento do senhor vereador sobre 

os prédios devolutos. Não percebe porque não se taxa de forma mais agravada os 

prédios devolutos, quando isso serviria, senão para encorajar a reparação, como 

penalização por não fazerem nada. Congratulou-se pelo estudo da CIP, por ter soluções, 

mas disse que é necessário um estudo da situação real do concelho de Peniche, que 

deve ser feito pelos serviços do município, pelo conhecimento que têm da situação real, 

estudo que já no ano passado ficou de ser feito. 

 

José Amador (CDU): 

Chamou demagogo ao senhor Carlos Santana, porque os cartazes já estão 

colocados há mais de um mês, e ele só agora o viu. Disse que os cartazes estão bem 

feitos porque é um roubo feito pelo PSD e pelo PS com a aprovação do orçamento, não 

taxam bancos nem mais-valias, mas taxam quem trabalha. O Município de Peniche foi 

roubado, em 2010/2011, em 834 mil euros.  

Referiu-se às notícias sobre o risco de falência de municípios governados pelo 

PSD, dando como exemplo o da Nazaré, que contraiu um empréstimo para pagar à 
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Segurança Social. 

Afirmou que os senhores vereadores do PSD devem ter as mesmas 

preocupações que os membros do PSD na assembleia e lembrou o facto de terem votado 

a favor da proposta apresentada. 

Disse estar de acordo com o corte do que é supérfluo e que o PSD deve deixar-   

-se de demagogias, porque há coisas que prometeu e não conseguiu cortar, como os 

governos civis, que são um autêntico cemitério de derrotados das autárquicas, os 

governadores civis são inúteis mas continuam, deve cortar-se em tudo o que é 

supérfluo, seja no governo seja nas autarquias. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que o Grupo do PS não necessita de chamar ladrões a ninguém, se uns 

começaram por aí, os outros não se portaram melhor, não querendo dar lições a 

ninguém, fica mal esse tipo de comportamento na sessão da assembleia, deve elevar-se 

o debate. 

Perguntou se pode ser distribuída à bancada do PS uma cópia do estudo feito 

para se chegar à conclusão de que iam ser “roubados” 835 mil euros ao município. Não 

compreende porque não houve tempo para fazer um estudo sobre as majorações e a 

aplicação de uma política de discriminação positiva dos cidadãos que são proprietários 

de imóveis e que cumprem um dos seus deveres que é o da reabilitação urbana, e houve 

tempo de fazer o estudo do “roubo” da transferência do orçamento do estado. 

Referiu que no passado houve intervenções da bancada da CDU em que 

pediam estudos, queriam mais informação, que era altura de se preocuparem com os 

que ganhavam o salário mínimo, essas afirmações eram produzidas também em cenário 

de crise, as cadeiras é que eram diferentes, uns estavam na oposição e outros no poder. 

Relativamente à redução da qualidade dos serviços prestados pelo município, 

disse que ontem passou na rua junto aos Paços do Município, depois da meia-noite, e as 

luzes da secretaria estavam acesas, essa é uma medida importante para reduzir a 

qualidade dos serviços, também reduz a qualidade dos serviços gastar 167 mil euros em 

publicidade em 2009, também reduz a qualidade dos serviços gastar 32 mil euros nas 

obras a mais com o passeio junto ao cemitério, que não foi devidamente projectado, o 

ataque à despesa supérflua pode começar por aí. 

Relativamente ao facto do senhor presidente da câmara ter dito que não ouviu 

nenhuma palavra de condenação sobre as medidas tomadas pelo Governo, disse que 

também não ouviu nenhuma palavra de elogio à possibilidade, cada vez mais forte, das 
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candidaturas para as obras de construção da biblioteca e de recuperação do fosso das 

muralhas poderem vir a ser comparticipadas em 80%. 

 

João Gomes (PS): 

Disse que o termo roubo é muito forte para o que se está a passar no país e no 

nosso concelho, se há um roubo deve participar-se à polícia, porque é um crime. O facto 

é que há menos dinheiro, no concelho, no país e na Europa, porque ele está a voar para 

outros sítios, como a China e outros países do oriente, gastamos mais do que devíamos 

e dizemos sempre que a culpa é dos outros. Não foi só o município de Peniche que teve 

menos receitas, o Estado também teve menos receitas. A Alfândega de Peniche em 2008 

cobrou 90 milhões de euros, em 2009 cobrou 50 milhões, os outros 40 milhões alguém 

deve ter roubado. Não é só na Alfândega de Peniche que houve redução de receita, foi 

ao nível de todo o país. O dinheiro não estica, se as receitas diminuem também as 

despesas têm que reduzir, seja no poder central seja nos municípios, a câmara deve 

apresentar um plano para redução da despesa. 

Disse que, relativamente ao IMI, está a ser utilizada a tabela máxima mas há 

outras hipóteses de ir buscar dinheiro, há imóveis urbanos que não estão declarados e 

não pagam IMI por estarem construídos em terrenos rústicos e a câmara deve fazer um 

trabalho de recolha da situação desses prédios. 

 

José Leitão (PSD): 

Disse que gostaria de fazer uma declaração de interesses: que não é polícia, não 

é ladrão, é um inútil ex-governador civil, pelas afirmações que foram feitas nesta 

assembleia. 

Disse ainda que, já que se falou em demagogia na mesma intervenção em que 

se chamou inúteis aos governadores civis, queria fazer uma pergunta ao senhor 

presidente da câmara, que compreende se ele não quiser responder, se o trabalho que 

fizeram, conjuntamente, enquanto ele era governador civil, sobre mobilidade e 

deficiência, se o considerou uma inutilidade. 

 

Licínio Pereira (CDU): 

Disse que ouviu falar em estudos e não há moralidade para falar em estudos e 

pareceres porque o Governo esbanja dinheiro à vara larga nesta questão dos estudos e 

pareceres. Os últimos estudos e pareceres que foram feitos em relação ao aeroporto de 

Beja, este é um exemplo que disse poder trazer aqui, vieram agora a reflectir-se em 
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reparações que têm que ser feitas no aeroporto, valor de 39 milhões de euros, não dá 

muita moral para se falar em estudos e pareceres. É como a questão dos roubos, podem 

lhe chamar outra coisa, é uma questão se semântica, podem chamar roubo ou desvio. 

Perguntou o que é que os membros da assembleia chamam ao que aconteceu no BPN, 

com a complacência do Banco de Portugal. Questionou se não foi um roubo. Terminou 

dizendo que não percebe. 

Quanto à questão dos governadores civis, disse que há figuras proeminentes no 

PSD que são contra a sua existência, e no PS a mesma coisa. Acha que não se devem 

sentir ofendidos com isso, quando dentro dos próprios partidos têm pessoas que são 

contra os governadores civis. O cidadão comum tem dificuldade em compreender qual 

é a utilidade do governo civil, provavelmente até por culpa da actuação do governo 

civil. Disse que é como a questão das pessoas ficarem muito sentidas com a questão do 

roubo, é uma questão de semântica, o que se fez no BPN e no BPP são questões de 

semântica. Se os membros do PSD na assembleia acham que o que a câmara está a fazer 

em relação ao IMI é um roubo, tem certa dificuldade em compreender isso. Disse que 

quando foi do PEC2 não foi por acaso que o Dr. Pedro Passos Coelho veio pedir 

desculpa ao povo português, porque ficou com a consciência pesada com o tango que 

dançou, das lambadas e do fandango, o povo não se esquece disso. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Disse que depois de muitos anos nestas andanças é preciso fazer um desconto, 

isto tem que ser feito, todos têm consciência que a câmara não tem margem de manobra 

para reduzir as receitas, até porque, como dizem, e com razão, há fornecedores à espera, 

e portanto a câmara tem necessidade, neste momento, e no passado aconteceu isso, há 

muitos anos que o município deve a fornecedores, independentemente de se poder 

considerar agora que a dívida é maior, e não vale a pena fazer contas hoje, estão a fazer-  

-se análises que devem ser feitas daqui a duas ou três semanas, quando for discutido o 

orçamento. Disse que é um papel que normalmente não é construtivo e que há 

membros da assembleia e políticos que, normalmente, se prestam a estas situações. 

Referiu que nenhuma autarquia neste concelho pode falar tão alto como a 

Freguesia de Ajuda, porque fizeram contenção, não havia margem de manobra, 

acabaram com todas as festas e romarias e cortaram nos subsídios, alguns deles com 

muita pena, até as festas de custo pequeno, cerca 500 euros, acabaram, porque fazia 

diferença. Disse que neste ano de 2010 foram quatro mil e tal euros a menos, para o ano 

serão menos oito mil e tal euros. Em dois anos o orçamento da junta de freguesia de 
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Ajuda tem, pelo menos, menos doze mil euros. Têm que se adaptar. Disse ter muita 

pena de não poder fazer obras que tinha previsto fazer já durante o ano 2010, há que 

apertar o cinto. 

Pediu sinceridade, disse que o grande problema do país é o imbróglio em que 

está, disse não estar a fazer politiquice, mas o problema é o imbróglio em que o país foi 

colocado ao fim de muitos anos de má governação, que criou uma clientela à volta disto 

todo e ninguém sabe como se há-de sair deste problema.  

Disse que o mais grave é que de vez em quando se fecha os olhos, foram muito 

espertos a fazer o acordo neste momento, começaram logo por cortar o abono de família 

e uma série de compensações sociais, e esqueceram-se dos dividendos, que são milhões 

e milhões, perguntou porquê. Disse que é o mesmo que a história do banco, são a favor 

da livre concorrência, então porque se foi pôr a mão ali debaixo, perguntou, não foi 

pelos pequenos aforradores, foi pelos grandes interesses que lá estavam e toda a gente 

sabe disso. Não vale a pena catalogar nem adjectivar se é roubo ou não. 

Disse que devemos ter uma grande mágoa pelo país que temos e que vamos 

todos a caminho da penúria e ninguém sabe o que vem aí. Não está preocupado por ele, 

foi habituado a pouco, se voltar a ter menos não é por aí, mas é uma triste realidade. 

Disse que se continua, mesmo no nosso concelho, a fazer politiquice com isso. Já 

desafiou várias pessoas que fazem críticas a adjectivar, se a câmara faz despesas 

supérfluas que se diga e se vá ver as contas e se diga o que se deve fazer, agora estar a 

solicitar hoje um estudo de como se vai poupar e em relação ao tipo de contenção que 

se vai fazer, naturalmente que não é hoje e tem que ser visível quando forem 

apresentadas as GOP e o orçamento. 

Disse que por vezes ouve mal ou não compreende o que é dito, porque o senhor 

José Leitão tirou uma conclusão em relação ao orçamento de base zero que não é a sua. 

Gostava de ver um orçamento de base zero, mas não compreendeu essa promessa do 

presidente da câmara, o que entendeu é que estiveram a trabalhar num orçamento de 

base zero, mas não compreendeu que a câmara ia apresentar um orçamento de base 

zero, cada um tira a suas conclusões. 

Disse que foi um daqueles, e não foi em situação de crise, se bem que há um 

ano já estávamos em crise, que defendeu e continua a defender aquele estudo que é 

preciso fazer em relação ao IMI, e acha que não é fácil chegar e dar a machadada, não 

pode ser linear, porque há pessoas que podem ser isentadas e que não o merecem, não 

se deve chegar ao extremo como faz a segurança social para cortar alguns subsídios da 

área social, que vão ao extremo de pedir as contas bancárias, disse que conhece casos 
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concretos de pessoas com dificuldades que viram o abono de família cortado, é como 

nas pequenas empresas, desde o tempo da D. Manuela que só querem saber das 

receitas, a empresa até pode dar prejuízo, mas tem que pagar impostos, nas pesca há 

muitas empresas com prejuízos, mas têm que pagar impostos. Disse que não é um 

estudo fácil de fazer, ontem à noite deu uma voltinha para manter a forma, e andou 

pelas ruas da zona histórica de Peniche de Baixo, disse ser assustador e preocupante, 

não é as casas devolutas e degradas, é o que está à venda, parece que toda a gente quer 

abandonar a zona. Tem que ser muito bem visto e não é coisa fácil, não é só fazer o 

levantamento e chapa três. Há pessoas a defender que se penalize as casa degradadas, 

mas devemos saber que há pessoas que podem ser penalizadas. Há que ter noção que 

há pessoas que podem ter várias casas devolutas degradas, que não as conseguem 

vender, e podem não ter dinheiro para pagar impostos. É necessário que haja algum 

cuidado porque não é tudo igual. Disse que há lotes vazios no centro da cidade, em que 

os proprietários nem sequer os limpam tendo que ser a junta de freguesia a limpa-los. 

Deve ser feito um estudo com a prata da casa, para não se fazer como o Governo que 

gasta mais de mil milhões só em estudos, que se tente, e o Dr. Jorge Abrantes é bom 

nisso, é um bom trabalho para a fiscalização fazer, para poder haver capacidade de se 

fazer uma análise diferente. Para se fugir da politiquice, para se ser objectivo, e de uma 

forma séria há muita gente que pode pagar esta taxa e se calhar até pode pagar mais. 

Antes que o país vá à falência temos que trilhar um caminho em que cada um faz o que 

lhe compete. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Começou por referir o que considerou uma questão muito séria, que foi o 

desempenho do senhor José Leitão no governo civil de Leiria, lembrando que 2003 foi o 

Ano Europeu da Pessoa com Deficiência, foi um ano exemplar naquilo que o distrito fez 

nessa matéria, tem havido outros anos europeus ou mundiais, partilhou, o que disse já 

ter partilhado com a assembleia, o que foi um trabalho excepcional do distrito num 

envolvimento das IPSS e das empresas em termos do distrito. Governos civis assim 

fariam sentido, mas disse sabermos que não é essa a realidade, houve outros anos em 

que essas coisas não aconteceram. Defendeu que o actual modelo organizacional dos 

governos civis não é o melhor para o país e disse ter simpatia por um modelo de 

regionalização que dê legitimidade àqueles que podem estar à frente dos destinos de 

uma região que resulte do sufrágio universal, através de eleições, porque esses é que 

vinculam e legitimam. 
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Disse ao senhor José Leitão que falou no que é uma base de trabalho para a 

elaboração dos orçamentos, o que foi feito foi a aplicação de uma metodologia que tem 

a ver com a racionalização ao nível dos custos e a análise foi feita linha a linha para 

tentar perceber qual a melhor forma de reduzir os custos. Não vai ser na sua plenitude 

um orçamento de base zero, mas existem rubricas que já tiveram reduções em 

consequência dessa reflexão.  

O município de Peniche tem uma estrutura de recursos humanos que tem uma 

componente de contratos a termo indeterminado, em domínios como a higiene e 

limpeza, espaços verdes e obras municipais, por isso são custos que dificilmente podem 

ser reduzidos pelo que terá que se optar pela racionalização. Essa racionalização passa 

por tentar que algumas prestações de serviço externas sejam feitas através do 

envolvimento dos serviços municipais, dando como exemplo a limpeza de praias e a 

manutenção do parque urbano, por isso o senhor vereador Jorge Abrantes, de forma 

honesta, manifestou o receio de que ao diminuir as prestações de serviços externas e ao 

internaliza-las alguma coisa possa não corre bem, porque não é a mesma especialidade 

do que se está a executar. 

Relativamente à iluminação de Natal, informou que houve uma avaliação do 

que poderia ser feito e, por isso, foi feita uma aquisição muito residual de algumas 

novas peças e substituição de fios que se encontravam deteriorados e a aplicação foi 

feita totalmente pelos serviços municipais, seguindo a política de rentabilização dos 

recursos do município. Disse que o executivo entendeu fazer este esforço porque se 

trata de um apoio, ao dar-se visibilidade ao comércio tradicional. 

Relativamente à inauguração do supermercado Modelo, disse que se concretizou 

uma decisão unânime da câmara municipal ao receber-se aquela superfície comercial, 

pelo impacto positivo que tem, ao criar cerca de 130 postos de trabalho, na sua grande 

maioria de Peniche. Sobre as questões da precariedade insinuadas, disse que há um 

compromisso de que uma percentagem dos recursos humanos seja dentro de um 

determinado prazo, que resulta dos termos em que a legislação está definida e que será 

monitorizada pelo executivo, que é a conversão desses postos de trabalho em postos de 

trabalho efectivos. Disse que irá também monitorizar a questão dos aprovisionamentos. 

Sobre as questões da poupança, disse ao senhor Tiago Gonçalves que as luzes 

ontem estavam acesas porque havia funcionários a trabalhar para que o orçamento 

pudesse ser entregue hoje em reunião de câmara, não pondo em causa que, por vezes, 

haja custos adicionais por faltas de cuidado ao desligar as luzes. Referiu que uma das 

questões inventariadas a quando da elaboração do orçamento foi a da redução dos 
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custos energéticos com medidas e orientações concretas. 

Sobre os custos com publicidade, disse que é bom que haja algum cuidado 

quando se fala em determinados valores, que do valor gasto em publicidade, cerca de 

167 mil euros, cerca de 50 mil são para publicidade institucional e que resulta de 

publicações obrigatórias em Diário da República. Pediu à senhora directora do DAF que 

faça uma decomposição das despesas com publicidade e envie para todos os grupos 

políticos da assembleia. Lembrou que existem despesas que têm que ser feitas com a 

promoção do concelho e desafiou os membros da assembleia a compararem os custos 

do município de Peniche em publicidade com os custos de outros municípios. 

Referiu que o valor de 834 mil euros a menos nas transferências para o 

município resulta de um trabalho que o senhor vereador Jorge Abrantes fez e que será 

disponibilizado e é uma das razões para a manutenção das taxas do IMI. Lembrou que 

seria bom que se visse quais os municípios que também mantêm a taxas do IMI. 

Referiu que outra razão para se manterem as taxas, para além da redução de 

receita e aumento dos custos, são os investimentos que estão em desenvolvimento e que 

têm que ser continuados, sabendo-se das grandes restrições que vêm aí relativamente à 

contracção de empréstimos. 

Disse que a medida de 80% de comparticipação que o QREN está a utilizar, que 

classificou de boa medida, resulta muito da expectativa e insuficiente execução do 

próprio QREN e sugeriu, tendo em conta a presença de pessoas muito ligadas às 

estruturas partidárias, que essa medida seja mantida nos próximos anos, uma vez que a 

capacidade e aquilo que se prevê de necessidade de recurso ao auto financiamento e a 

impossibilidade da contracção de empréstimos, para haver concretização ao nível dos 

investimentos é importante que essa medida se possa manter. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Relativamente à intervenção do senhor Carlos Santana e a referência feita pelo 

senhor Rui Santos à forma como faz as explicações, é que o senhor Carlos Santana 

referiu que o Município de Peniche tinha aumentado o IMI, uma pessoa que diz isto 

com a tranquilidade como diz, sabendo-se que desde 2003, ano em que o IMI entrou em 

vigor, as taxas de IMI ou se mantiveram ou diminuíram, ou seja não houve um único 

ano em que elas tivessem aumentado, diminuíram em 2004, em 2006 e em 2008, como é 

que há um membro da assembleia que diz que a câmara aumentou as taxas do IMI, isto 

demonstra que a realidade da história do IMI é ignorada por este membro da 

assembleia porque nunca houve aumento, e disse-se obrigado a fazer esta explicação, 
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porque também ouviu referências a dizer que o quadro que foi apresentado era para 

2010 e 2011, não, o quadro que foi apresentado é o resultado do IMI dos últimos 5 anos 

incluindo 2010, por forma a que se perceba qual foi a evolução do IMI ao longo dos 

últimos anos, sendo que nos últimos dois anos se mantiveram as taxas e em 2008 houve 

uma redução de 0,73 para 0,70 e de 0,45 para 0,40, em 2009 mantiveram-se as taxas e a 

proposta de 2010 também é de manutenção das taxas, não se sabendo qual vai ser a 

receita efectiva a arrecadar em 2011, uma vez que há factores que o município não 

controla que tem a ver como as finanças procedem à avaliação dos prédios. 

Relativamente aos municípios que mantiveram as taxas, leu uma notícia que 

refere que, num total de 308 municípios, 176 já tinham decidido, em 4 de Novembro de 

2010, as taxas a aplicar em 2011, dos quais 108 decidiram aplicar a taxa máxima. 

 

O presidente da assembleia, senhor Rogério Cação, compareceu neste momento 

na sala, tendo passado a presidir à mesa. 

O senhor Tiago Gonçalves, em nome dos membros do Partido Socialista, 

apresentou um requerimento à mesa solicitando ao senhor presidente da câmara a 

disponibilização do estudo realizado e que permitiu concluir um corte de receitas 

municipais no valor de 835 mil euros. O senhor presidente da câmara fez de imediato a 

entrega de uma cópia do estudo aos grupos do PS e do PSD. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Respondendo ao senhor vereador Jorge Abrantes, disse que não desconhece 

nem olha para o quadro da evolução de uma maneira cega, quando diz que 

aumentaram é que quando o Governo fixa uma taxa mínima e uma máxima a câmara 

acompanha sempre a máxima, é por isso que diz que aumentam. 

Referiu que o IMI não baixa nem sobe a receita facilmente, porque os imóveis 

estão aí, por isso é que o quadro espelha que estão sempre a receber muito mais, a 

câmara de Peniche acompanha sempre o limite máximo  

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Lembrou que este é o oitavo ano de fixação de taxas do IMI e só em três anos é 

que se fixou o limite máximo, este é o quarto, sendo que em 2003 foi fixada a taxa 

máxima por decisão unânime da ANMP, pela novidade que era o IMI. Dizer que 

Peniche utilizou sempre as taxas máximas é completamente falso. 
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Carlos Santana (PSD): 

Disse que a grande questão é que não se explica o porquê de se aplicar as taxas 

máximas, porque dizer que é por o Estado não está a dar esse dinheiro, então estamos a 

fazer a mesma coisa que criticamos ao Estado que é como Estado não tem dinheiro 

reduz os ordenados e aumenta os impostos e a câmara faz da mesma maneira, e é isso 

que o PSD tem tentado desde há três anos, é perguntar porque é que nós sacrificamos 

mais os munícipes quando podemos utilizar soluções de equidade, que não estão a ser 

aplicadas. O que estamos a pedir é que não se aplique o IMI só pela taxa, e desvirtua-se 

o debate com outras coisas nacionais. 

Relativamente à intervenção do senhor José Amador, disse que ao chamar-lhe 

demagogo, vindo dele, é sempre um elogio. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Bertino, disse que concorda 

quase com o que foi dito, e perguntou porque não aplicam também. Quando é dito que 

o estado não aplica a taxação dos dividendos acha que deveria aplicar, e aqui, agora, 

porque não se reduz. Têm o poder para reduzir aqui e não reduzem. Quando se tem o 

poder de tornar o estado mais social não o fazem. Quanto às facilidades porque é que 

vêem as facilidades e não vêem o trabalho que as pessoas têm para ter essas facilidades. 

Quase todos eles não estiveram a viver do estado, tiveram que pôr mãos à obra e foi 

essa a razão porque chegaram onde chegaram. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Referiu que em relação à análise que está a ser feita hoje aqui e de querer 

comparar isto com os impostos do Estado, não tem nada a ver uma coisa com outra, a 

CDU tinha uma proposta para a câmara e o que previa não era uma coisa que hoje está 

a fazer o contrário. Nós assistimos a um Governo que num ano que já era de crise 

alterou uma série de coisas e baixou impostos, inclusive baixou o IVA, e agora está a 

subir. Disse admitir que há erros de avaliação, mas os erros de avaliação são demasiado 

graves para os aceitarmos como tal. Disse que os restantes grupos apenas poderão ter 

razão relativamente à falta de estudo, o resto é treta, não vale a pena ficarmos o resto da 

noite. Se fosse o PS que estivesse neste momento na presidência da câmara estava aqui a 

defender esta proposta e alguns da CDU estavam a fazer o mesmo papel ou parecido 

com o que a oposição está a fazer. Disse que nem todas as pessoas têm as mesmas 

oportunidades de vida, poderá haver alguns que não querem trabalhar, mas mesmo 

esses devem ser ajudados para evitar a destabilização da sociedade com roubos e outros 

crimes. 
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Submetida a proposta a votação, de braço no ar, foi a mesma aprovada, por 

maioria, com treze votos a favor, da CDU, e catorze abstenções, do PSD e do PS, tendo 

ficado fixadas as seguintes taxas: prédios rústicos – 0,80%; prédios urbanos – 0,70%; 

prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,40%. 

 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO DA 

COMUNIDADE DO ACES-ON (AGRUPAMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE DO OESTE NORTE), 

NOS TERMOS DA ALÍNEA B) DO ARTIGO 31.º DO DECRETO-LEI N.º 28/2008, DE 22 DE FEVEREIRO: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da mesa, Rogério Cação: 

Perguntou se algum dos membros da assembleia tinha uma proposta a 

apresentar. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Disse que o grupo da CDU proponha o senhor Floriano Sabino, presidente da 

junta de freguesia de São Pedro, porque, não obstante ser uma questão que diz respeito 

a todos, consideram que um presidente de junta terá mais sensibilidade para a função. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que o grupo do PSD tentou encontrar uma pessoa com perfil que se 

encaixe na função e achou por bem indicar o senhor Reinaldo Gomes, considerando os 

cargos que ocupa, nomeadamente no arranque e instalação da Cruz Vermelha em 

Peniche. 

 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 13 votos 

para o senhor Floriano Sabino, 13 votos para o senhor Reinaldo Gomes e um voto em 

branco. 

Repetida a votação, nos termos do n.º 4 do artigo 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, constatou-se o resultado de 14 votos para o senhor Floriano Sabino e 13 votos 

para o senhor Reinaldo Gomes. 
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Henrique Bertino (CDU): 

Disse que qualquer um dos elementos apresentados iria fazer o melhor que 

sabem e que têm capacidade para desempenhar cargo. Fez votos para que isto tenha 

resultados efectivos para o concelho porque é sabido que a área da saúde tem tido 

reduções drásticas para os que mais precisam. Disse confiar no senhor Floriano Sabino e 

acha que ele vai desempenhar bem as funções e se algum dos membros da assembleia 

julgar que em determinada altura deverá chegar junto do senhor Floriano Sabino e 

comunicar-lhe alguma coisa que ache que deve ser levantado ou apreciado neste órgão 

que o deve fazer. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse querer registar o facto do senhor presidente da mesa, em prejuízo pessoal, 

ter marcado a sessão para este dia. 

Disse que o grupo do PS não apresentou qualquer candidatura, reconhecia que 

qualquer dos nomes proposto preenchiam condição para desempenhar o cargo, deseja 

felicidades a quem foi eleito e fez votos para que no futuro nestas sessões se possa obter 

esclarecimentos acerca do trabalho que é desenvolvido nesse órgão. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse fazer suas as palavras dos seus colegas, no sentido de desejar um bom 

trabalho, que represente o município neste órgão, e que o trabalho seja o melhor em 

prole do objectivo que se pretende com este agrupamento. 

 

José Leitão (PSD): 

Declarou que votou no senhor Reinaldo Gomes, que o facto de não ter votado 

no senhor Floriano Sabino não representa uma falta de confiança no cargo que ele 

desempenha, votou Reinaldo Gomes como votaria num outro nome que lhe merecesse 

confiança e que neste momento não ocupasse nenhum outro lugar. Disse que é 

importante, quando todos os que se intitulam “políticos” passam a vida a dizer que é 

necessário chamar a sociedade civil a desempenhar determinado trabalho, a envolver-se 

nas instituições para não serem sempre os mesmos, acha um mau principio voltar-se a 

apresentar sempre os mesmos para os lugares que vão estando disponíveis. 

Fez votos de que o órgão funcione e traga alguma coisa de positivo na área da 

saúde. 
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PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

O senhor presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram 

intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 7 

do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que foram 

solicitados e as respostas dadas: 

 

Leonel Santos, que disse que desde o ano 2000 que solicita o arranjo da 

envolvente ao lote G da Prageira, sito na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, em 

Peniche. 

Fernando Bruno, que disse que entregou na junta de freguesia de Ajuda 

documentação para o arranjo da envolvente ao referido lote G, e que o vice-presidente 

da câmara, senhor Jorge Amador, lhe disse, antes das eleições, que se ganhassem, em 

Novembro ou Dezembro, o espaço seria arranjado. O espaço foi de facto limpo mas 

continua sem infra-estruturas. 

Sérgio Gomes, que disse que se sente lesado pelo município. Mora na Rua da 

Saudade, no lugar de Geraldes, e, em Março de 2009, a sua casa ficou totalmente 

salpicada pela cola do asfaltamento. Que já apresentou três reclamações e não obteve 

resposta a nenhuma. Perguntou se o município não tem um seguro para cobrir estas 

situações.  

Luís Alves, que solicitou uma melhor divulgação das sessões da assembleia 

municipal. Disse que se há despesas supérfluas devem ser cortadas e o membro da 

assembleia que as denunciou deve apresentar soluções. Disse que não gostou da 

intervenção do membro da assembleia do PSD que chamou ladrões. Referiu que a praia 

do Molhe Leste não existe uma placa que indique a má qualidade da água. Defendeu 

que deve ser encerrada a prática balnear naquela praia. Interrogou como se proíbe a 

prática balnear e não se impede a poluição. Fez referência aos maus odores 

provenientes da fábrica do guano e dos estaleiros navais. 

 

Presidente da mesa, Rogério Cação: 

Disse que reconhece que a divulgação das sessões da assembleia municipal 

pode ser melhorada, mas, no entanto, ela é feita, é enviada para cerca de quarenta 

colectividades, para as juntas de freguesia, para órgãos de comunicação local e através 

do sítio do município na internet. Disse que iria providenciar para que a divulgação seja 

feita também em lugares de maior afluência de público, como o centro de saúde ou 
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alguns estabelecimentos comerciais. 

 

Tiago Gonçalves (PS): 

Disse que registava e saudava as intervenções dos cidadãos que nesta sessão se 

dirigiram a este órgão.  

Sobre as intervenções dos senhores Leonel Santos e Fernando Bruno, disse que 

a câmara deverá informar se as intervenções solicitadas se encontram previstas nas suas 

intenções de obras. 

Sobre o problema do senhor Sérgio Gomes, disse que as obras e os 

melhoramentos eram necessários naquela rua e os danos causados devem ser 

assumidos e ser reposta, pela câmara, enquanto dona da obra, a situação inicial da casa 

do munícipe. Disse não compreender o facto de não haver resposta por parte da câmara 

às reclamações que lhe foram apresentadas. 

Sobre a intervenção do senhor Luís Alves, disse que terá todo o gosto em 

apresentar propostas para o corte das despesas supérfluas aquando do debate do 

orçamento municipal, contudo, se o munícipe esteve atento, constatou que na sua 

intervenção fez referência a dois casos, os gastos com publicidade e a falta de 

planeamento na execução de uma obra. 

 

Henrique Bertino (CDU): 

Disse que a proposta de obras que a junta de freguesia de Ajuda apresentou à 

câmara no ano passado é sensivelmente a mesma que apresentou este ano. A obra 

prioritária que a junta entende defender é a rua projectada à Fonte da Nora, por ser a 

rua que o envergonha como presidente de junta, por não ter rede de saneamento básico. 

Lembrou que são obras da câmara, que a junta se disponibiliza a colaborar com todos os 

seus recursos humanos e materiais. 

Relativamente à obra da Prageira, disse que a junta, quando a câmara lá colocar 

o material e disponibilizar o apoio técnico, dará o seu apoio à realização da mesma. 

Referiu que aquela é a segunda obra prioritária na listagem de obras apresentadas à 

câmara pela Freguesia de Ajuda. 

 

Rui Santos (PSD): 

Referiu que a participação da cidadania é muito importante e que é de encorajar 

os intervenientes a manter a participação activa. 

Lamentou que os munícipes tenham que vir à assembleia para verem resolvidos 
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os seus problemas, uma simples reclamação por escrito deveria de ser suficiente. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Referiu que a câmara não deve dar licenças de utilização sem que tudo esteja 

em condições e que os cidadãos, antes de adquirirem as habitações, devem verificar se o 

projecto foi integralmente cumprido, seja ao nível do prédio seja ao nível de exteriores. 

Disse ainda que quem provoca o dano deve reparar e que os cidadãos devem 

ser mais exigentes para com as câmaras. 

 

António Salvador (PSD): 

Disse que a obra da Rua da Saudade, em Geraldes, foi uma obra que a junta de 

freguesia solicitou diversas vezes à câmara que a realizasse, pode não se ter feito o que 

se pretendia mas melhorou-se o estado daquela rua. Lamentou que o senhor Sérgio 

Gomes não tenha tido resposta às cartas apresentadas à câmara. 

Referiu que os focos de poluição verificados na praia do Molhe Leste não têm 

nada a ver com a ETAR de Atouguia da Baleia, e que a situação tem que ser resolvida 

na origem, que é do conhecimento da câmara. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Referiu que é saudável a participação cívica. 

Disse que as fontes de poluição da praia do Molhe Leste estão identificadas 

estando a GNR, através do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), e 

a ARH Tejo informadas da situação. O município de Peniche faz o acompanhamento 

sistemático para fazer a abertura do canal, que com as marés fica assoreado. São 

periodicamente realizadas análises à água da foz do rio de São Domingos e nunca 

apresentaram indicadores que pusessem em causa a saúde pública. 

Apresentou, novamente, desculpas ao senhor Sérgio Gomes e informou que, 

assim que a questão lhe foi colocada, ele próprio se deslocou ao local, na presença do 

munícipe, não actuando atrás de cartas mas sim pessoalmente. Se a questão não está 

ainda resolvida irá novamente verificar o que se passa. 

Sobre a obra da Prageira, lembrou que aquando da construção do prédio havia 

o procedimento de a câmara receber o valor para fazer as obras de infra-estruturas, 

procedimento que já foi alterado. Apresentou desculpas por a câmara ter recebido 

valores que não aplicou. 
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Vice-presidente da câmara, Jorge Amador: 

Informou que a obra da Prageira foi orçamentalmente cabimentada em 2010 

não tendo sido executada por apenas existir o estudo prévio, tendo entretanto já sido 

executado tudo o projecto. Se a intervenção se resumisse à colocação de alcatrão já 

estaria feita, mas a câmara pretende uma intervenção urbanística que irá custar cerca de 

cem mil euros. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA :  

 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo uma hora e dez minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que                         

eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de Administração e 

Finanças, em regime de substituição, subscrevi e assino. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Directora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 

 

 
 


