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ATA  N.º  8/2012 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  A S S E M B L E I A  

M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 6  D E   

N O V E M B R O   D E   2 0 1 2 :  
 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e doze, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Carlos Alberto 
Lourenço de Almeida (CDU), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa, os senhores Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), António 
Manuel Prioste Salvador (PSD), Raul Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano 
Serrano Sabino (CDU), António Filipe Monteiro Vitória (CDU), Silvino Doirado 
Conceição João (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda, 
Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, e os senhores Anabela 
Correia Dias (PS), Carlos Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão 
(CDU), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), João 
Manuel Jesus Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), José António 
Leitão da Silva (PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Natália Susana 
Colaço Rocha (PS), Ademar Vala Marques (PSD), Anna Clara Leal Rodrigues (PSD), 
Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Licínio 
Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Filipe Maia de Matos Ferreira Sales 
(PSD) e Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), reuniu-se, extraordinariamente, a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia:  

1. Ratificação da nomeação do membro suplente para a comissão de 
acompanhamento da revisão do PDM; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 25 de 
setembro de 2012, sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 25 de 
setembro de 2012, sobre a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 
no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2013, nos termos do n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro; 

4. Apreciação e votação das propostas da Câmara Municipal, de 13 de 
novembro de 2012, de Planos de Liquidação, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, e em cumprimento do artigo 6.º da mesma lei, nomeadamente para 
dívida aos SMAS, entre outros fornecedores; 

5. Apreciação e votação do pedido de ratificação de três compromissos 
plurianuais assumidos pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conforme informação do Serviço de Aprovisionamento, 
de 9 de novembro de 2012; 

6. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 
de compromissos plurianuais, a assumir pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conforme informação do Serviço de 
Aprovisionamento, de 9 de novembro de 2012; 
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7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de 
novembro de 2012, para alteração à atual Estrutura Orgânica dos Serviços do Município 
e ao Regulamento de Organização Interna; 

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de 
novembro de 2012, para a nova Organização dos Serviços do Município, conforme 
previsto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e na Lei n.º 305/2009, de 23 outubro, que 
inclui a Estrutura Orgânica, o Regulamento de Organização Interna, bem como o 
regime transitório; 

9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de 
novembro de 2012, para a nova Organização dos Serviços Municipalizados, conforme 
previsto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e na Lei n.º 305/2009, de 23 outubro, que 
inclui a Estrutura Orgânica, o Regulamento de Organização Interna, bem como o 
regime transitório; 

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de 
novembro de 2012, para atribuição de abono para despesas de representação aos 
titulares de cargos dirigentes do Município, observando o estabelecido no n.º 2 do 
artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
trinta minutos, encontrando-se na sala vinte dos vinte e sete membros que compõe a 
Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceram no decurso da sessão, enquanto decorria a apreciação do 
primeiro ponto da ordem do dia, tendo passado de imediato a participar nos trabalhos, 
os senhores Floriano Serrano Sabino (CDU), João Manuel Jesus Gomes (PS), Ângelo 
Miguel Ferreira Marques (PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Anna 
Clara Leal Rodrigues (PSD), Carlos Manuel Alves Santana (PSD) e Arminda Glória 
Félix Martins Brás (CDU). 

O senhor José António Leitão da Silva (PSD) só participou na reunião até à uma 
hora e cinco minutos, tendo saído após a votação do ponto quarto da ordem do dia. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU) e Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) encontravam-se a substituir os senhores Maria 
Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), José Joaquim Franco Antunes 
(CDU) e Vítor Miguel Silva Delgado Marques (PSD) 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. Os senhores Rui 
Pedro Maia dos Santos (PSD) e Anabela Soares (PSD), por serem os membros que se 
seguiam nas respetivas listas, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e 
Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos (PS). 

O senhor Presidente da Mesa informou a Assembleia Municipal de que o 
senhor Presidente da Câmara, António José Correia, não podia estar presente na sessão, 
por motivos familiares, sendo substituído pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES :  

 
O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
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suspensão de mandato do senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves (PS), por um período 
de seis meses, a contar de 20 de novembro de 2012, por afastamento temporário da área 
da autarquia por período superior a 30 dias, ao abrigo e nos termos do artigo 77.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 setembro. 

Encontrando-se presentes na sala vinte dos seus membros, a Assembleia, por 
unanimidade, concedeu a suspensão de mandato ao senhor Tiago Jorge Carvalho 
Gonçalves (PS) e reconheceu o senhor Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), por ser o 
elemento que se segue na respetiva lista, como seu substituto.  

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Neste período não se registou qualquer intervenção. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA  
 

1  - RATIFICAÇÃO DA NOMEAÇ ÃO DO MEMBRO SUPLENTE PARA A COMI SSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DA RE VISÃO DO PDM: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Aquando da eleição de um representante para integrar a Comissão de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal, realizada no dia 2 de 
outubro de 2012, onde foi eleito o senhor João Gomes (PS), não havia conhecimento de 
que era necessário eleger um elemento suplente. Entretanto, essa questão foi colocada, 
com carácter de urgência, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR). 

- Após o contacto da CCDR, ele próprio fez uma consulta aos seus colegas de 
Mesa e aos líderes dos grupos municipais, no sentido de saber qual era o procedimento 
a adotar, tendo proposto que fosse a pessoa mais votada a indicar o seu suplente. 

- Como não teve respostas à consulta supramencionada, exceto do senhor 
Carlos Almeida (CDU), foi adotada, transitoriamente, a solução por si proposta. 

- Entretanto, o senhor Ademar Marques (PSD) informou que não lhe parecia ser 
uma decisão correta, porque, sendo a eleição de uma pessoa e havendo dois candidatos, 
o suplente deveria ser, automaticamente, a pessoa que ficou em segundo lugar. 

- Como lhe parecem legítimas as duas possibilidades e como se está em sede de 
ratificação, ou não, de uma indicação provisória, julga que é o momento oportuno para 
se esclarecer a situação. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a posição do PSD é a que foi transmitida por si ao senhor Presidente 

da Mesa e por este atrás referida. 
Acrescentou que não está em causa a representação de um partido ou a 

representação de um eleito em primeiro lugar, mas que o que fará sentido é seguir a 
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ordem da eleição que foi feita na última sessão da Assembleia Municipal e, portanto, o 
elemento que ficou em segundo lugar substituirá o senhor João Gomes (PS) nos seus 
impedimentos. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que concorda com o que disse o senhor Ademar Marques.  
Acrescentou que tendo havido duas pessoas a votação, sendo necessário um 

suplente, julga que não há nenhum impedimento em que seja o menos votado a ser o 
suplente, ou seja, a senhora Cristina Leitão (PSD). 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que a questão deveria ter sido clarificada no dia em que se fez a votação. 
Referiu que deve haver uma votação para o primeiro, que está feita, e outra 

para o segundo. 
Defendeu que para cada lugar deve haver uma votação, porque não faz sentido 

que o segundo lugar substitua o primeiro. 
 
João Gomes (PS): 
Informou que o Partido Socialista mantém a proposta que apresentou, de que o 

senhor Américo Gonçalves (PS) deve ser o suplente. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a posição do PSD tem em conta o que lhe parece ser a legitimidade da 

decisão. 
Informou que o PSD não vai participar em mais nenhuma votação, porque 

considera que a votação já foi feita.  
 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que esta situação tem a ver com o “código de processo administrativo” e 

que prefere ter uma nova votação, porque não quer que a Assembleia Municipal seja 
acusada de ter tomado uma decisão legalmente errada. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que lhe parece que, de facto, terá de haver a eleição do membro suplente, 

porque, tratando-se de uma nomeação para representar a Assembleia Municipal, o 
nome proposto terá de ser aceite, ou não. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- O seu partido não vai participar em mais nenhuma votação. 
- Lhe parece que os outros dois grupos se encaminham para a realização de 

uma nova eleição, para evitar, segundo foi dito pelo representante da CDU, qualquer 
risco de ilegalidade e irregularidade. 

- Neste caso, a posição mais correta que Assembleia Municipal pode ter é de 
anular todo o processo, seja do efetivo ou seja do suplente, e votar tudo de novo. 

- Há pouco, assistiu-se a uma situação algo caricata, porque o senhor Américo 
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Gonçalves (PS) disse que não quer ser o suplente e o seu partido apontou-o como 
candidato, pelo que ele deve dizer se quer aceitar ou não. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que a proposta do senhor José Leitão (PSD) tem algum fundamento e 

perguntou qual a opinião da Assembleia sobre uma nova eleição para os dois 
elementos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que não faz sentido que o suplente seja de um partido diferente do 

efetivo. 
Acrescentou que, a haver eleição, a lógica é votar o suplente. 
 
João Gomes (PS): 
Disse que, da parte do Partido Socialista, é entendimento que não se deve 

repetir a eleição que já foi efetuada, porque o que está agora em causa é a nomeação do 
suplente e é isso que tem de ser votado. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Repetiu que o PSD não vai participar noutra votação e deixará apenas na ata a 

razão da sua não-participação, sob forma de protesto.  
Lembrou que, na última sessão, o senhor Henrique Bertino (CDU) disse que a 

CDU não precisava de estar representada na comissão de acompanhamento, porque já 
lá tinha suficiente representação por via da Câmara Municipal, pelo que lhe parece que 
haja uma rejeição da possibilidade do PSD estar representado através da pessoa que lhe 
parece ser a mais indicada, conforme deu conta na última sessão da Assembleia 
Municipal. 

Frisou que lhe parece que existe a vontade de ter o PSD à margem da comissão 
de acompanhamento do PDM, o que considera grave. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que, para ele, não está em causa, nem nunca esteve, a pessoa da senhora 

Cristina Leitão (PSD), pessoa que considera extremamente competente e com lugar 
nesta ou em qualquer comissão. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que o que está em causa é a votação do suplente, que pode ser de 

qualquer partido, mas que o PSD não está interessado em que o suplente seja da sua 
área, o que queria era que fosse um dos seus elementos o efetivo. 

Frisou que o que está hoje em causa é a votação para o suplente, não valendo a 
pena recuar no que já foi decidido. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que lhe parece que existe alguma confusão, porque o que o PSD propôs 

foi que o nome que ficou em segundo lugar na votação ficasse como suplente do 
primeiro, mas que essa solução nem sequer está a ser contemplada. 
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João Gomes (PS): 
Disse que, para haver votação, terão se ser apresentados nomes e que o Partido 

Socialista apresentou um nome, o PSD deverá apresentar o seu nome e a CDU, se 
quiser, apresentará também o seu. 

 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação as seguintes propostas: 
A) Anular a votação realizada no dia 2 de outubro de 2012 e proceder-se a nova 

votação. 
B) Votar apenas a nomeação do representante suplente. 
 
Colocadas a votação as duas propostas, uma em alternativa à outra, constatou-

se o seguinte resultado: 
Proposta A): Três votos a favor, dos senhores Carlos Almeida (CDU), José leitão 

(PSD) e António Salvador (PSD). 
Proposta B): Dezoito votos a favor, dos membros da CDU, exceto o senhor 

Carlos Almeida (CDU), e dos membros do PS. 
Os senhores Carlos Santana (PSD), Cristina Leitão (PSD), Ademar Marques 

(PSD), Anna Clara Rodrigues (PSD), Paulo Balau (PSD) e Filipe Sales (PSD) não 
participaram na votação antecedente. 

Os senhores António Salvador (PSD) e José Leitão (PSD) declararam que 
participaram na votação por considerarem que a anulação da eleição anterior e a 
apresentação de novas listas seria a metodologia correta a adotar pela Assembleia 
Municipal. 

 
Considerando o resultado da votação anterior e tendo sido apresentada apenas 

uma candidatura, a Assembleia Municipal procedeu à votação do representante 
suplente, por escrutínio secreto, tendo-se constatado a nomeação do senhor Américo 
Gonçalves (PS) como representante suplente da Assembleia Municipal para integrar 
Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche, 
com 15 (quinze) votos a favor e 4 (quatro) votos em branco. 

Os senhores António Salvador (PSD), Carlos Santana (PSD), Cristina Leitão 
(PSD), José Leitão (PSD), Ademar Marques (PSD), Anna Clara Rodrigues (PSD), Paulo 
Balau (PSD) e Filipe Sales (PSD) não participaram na votação antecedente. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Ditou para a ata o seguinte protesto:  
«Os eleitos do PSD rejeitam, em absoluto, a forma como o processo de nomeação dos 

representantes para a Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM foi conduzido. 
«O PSD entende que não está em causa a representação de um partido ou de um 

deputado municipal mas a representação da Assembleia. 
«A designação de um membro da Assembleia só pode obedecer às regras democráticas e 

deveria, por isso, respeitar a votação ocorrida a este respeito na última sessão da Assembleia 
Municipal. 

«O desrespeito pelas regras democráticas e a designação de um membro por qualquer 
outra forma resulta de uma evidente vontade de marginalização de um elemento indicado pelo 
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PSD para este processo. 
«É absolutamente lamentável esta posição por parte da CDU e do PS, num processo que 

deveria unir os esforços de todas as forças políticas preocupadas com o futuro do concelho. 
«O PSD recusou, por isso, participar em qualquer votação desse teor.» 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Fez a seguinte declaração: 
«Em nome da CDU, quero registar que não há nenhum propósito de marginalizar o 

PSD desta ou outra comissão qualquer. 
«Em termos pessoais, se calhar ninguém o vai dizer, mas eu tenho dúvidas do conflito de 

interesses que se poderia gerar com a nomeação da senhora Cristina Leitão, mas eu tenho o 
direito a pensar. 

«É tudo muito grave! A única coisa que não é grave é nós não termos o direito de 
pensar, que é isso que vocês não querem, que a gente não pense.» 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que é extraordinariamente grave que se possa colocar em causa a 

legitimidade da pertença de um membro da Assembleia Municipal numa comissão. 
Que se está a duvidar da boa-fé de um membro da Assembleia Municipal, o que é 
intolerável para o PSD. 

Acrescentou que um conflito de interesses pode existir com qualquer um, 
porque qualquer um pode ter um amigo que tem um terreno, qualquer um pode ter um 
amigo que pode ter um cliente com interesses imobiliários. 

Exigiu um pedido de desculpas formal. 
 
Cristina Leitão (PSD): 
Disse que: 
- É lamentável o que ouviu da parte do líder da bancada da CDU, porque 

quando se candidatou e quando quis fazer parte da Assembleia Municipal foi de 
consciência tranquila.  

- Veio para fazer o que melhor sabe e para dar um contributo à Assembleia 
Municipal. 

- Pode dar contributos mais técnicos do que propriamente políticos, porque é 
mais técnica do que política. 

- Nas assembleias municipais também é importante haver pessoas técnicas, 
mais do que políticos. 

- Há um equívoco relativamente aos deveres e aos direitos do membro da 
Assembleia Municipal que integra uma comissão deste tipo. 

- Tudo o que ouviu dizer é que este membro da Assembleia Municipal vai ser 
interventivo no processo do PDM, mas isso não é verdade. 

- O membro da Assembleia Municipal vai a esta comissão para saber ler aquilo 
que lhe é dito pelos técnicos que lá estão, não vai fazer PDM nenhum, e é isso que 
ninguém entendeu. Vai simplesmente ouvir o que os técnicos têm a dizer, que os 
políticos terão a dizer relativamente à estratégia para o concelho e vem dizer a esta 
Assembleia exatamente o que ouviu naquela comissão. 

- Toda a gente sabe que é isso que se faz em comissões de acompanhamento e, 
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portanto, não foi correta a atitude do senhor Henrique Bertino (CDU) relativamente a 
esta matéria, porque está a pôr em causa o que ela veio fazer à Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- A Mesa também não reconhece nenhum conflito de interesses nesta matéria, 

reconhece, aliás, que a senhora Cristina Leitão (PSD) tem todo o direito e o dever de 
participar nesta ou em qualquer outra comissão. 

- Gostaria de apelar para que os membros da Assembleia Municipal 
respeitassem algumas fronteiras éticas que é preciso manter, independentemente 
daquilo que pensem. 

- O senhor Henrique Bertino (CDU) tem toda a razão, quando diz que todos 
têm o direito e a liberdade de pensar, mas quando se parte para outras dimensões, que 
já levantam, inclusivamente, algumas suspeições, as coisas mudam de figura. 

- Como Presidente da Mesa e responsável máximo pela Assembleia Municipal, 
sente-se na obrigação de pedir desculpas à senhora Cristina Leitão (PSD). 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Não faz insinuações e tem o direito de pensar. 
- Não tem de pedir desculpa, porque não está de má-fé, apenas está a analisar 

aquilo que pode analisar, com os dados que tem. 
- Onde os outros podem entender que é tudo correto, ele pode entender que 

não é desejável que se passe.  
- Algum tempo após a última revisão do PDM, entendeu que houve situações 

que não lhe agradaram e está a fazer um esforço para evitar que se repitam. 
- A senhora Cristina Leitão (PSD) levantou uma questão em que ele não tinha 

pensado, que é a de qual a participação do membro da Assembleia Municipal na 
comissão. 

- Pensou no assunto de uma forma simples e não quis ofender ninguém, mas 
ficou afetado com a pressão do PSD, ao dizer que foram marginalizados, porque não foi 
nada disso. 

- Entendeu que se estava a fazer pressão sobre a Assembleia Municipal para 
aceitar o nome da senhora Cristina Leitão (PSD), quanto, claramente, na primeira 
votação, nunca foi dito isso, porque, se fosse dito isso, teriam sido feitas duas votações, 
uma para o número um e outra para o número dois, ou uma votação para os dois em 
simultâneo. 

- Não é perseguição nenhuma nem suspeita, em nada, relativamente à senhora 
Cristina Leitão (PSD), porque não faz juízos de valor nem faz segundas intenções, 
entende é que se deve evitar o que toda a gente percebe que se deve evitar. 

 
2  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 25  DE 

SETEMBRO DE 2012,  SOBRE AS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

(IMI):  
 
Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de Peniche, tomada em 
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reunião de 25 de setembro de 2012, com o seguinte teor: 
«Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, propor à Assembleia Municipal a fixação das seguintes 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano de 2013, nos termos e para efeitos do 
disposto no n.os 1 e 5 do artigo 112.º do CIMI: Prédios rústicos – 0,80%; Prédios urbanos – 
0,70%; Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,40%.» [sic] 

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

usaram da palavra os senhores: 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a proposta apresentada à Câmara Municipal foi no sentido de se 

manterem as taxas de 0,4% e 0,7%, proposta que foi aprovada por unanimidade. 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- A aprovação, em sede de reunião Câmara, foi feita no quadro da elaboração e 

aprovação do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). 
- A candidatura que o Município de Peniche apresentou, que foi aprovada pela 

Assembleia Municipal, no dia 2 de outubro de 2012, inclui um Plano de Ajustamento 
Financeiro (PAF), que identifica todo um conjunto de medidas que visam contribuir e 
assegurar o equilíbrio financeiro. 

- A proposta apresentada visa manter as taxas de IMI praticadas no ano 2012. 
- O Governo alterou os limites máximos da taxa do IMI para 0,5% e 0,8%, para 

os imóveis avaliados ao abrigo do CIMI e para os imóveis ainda não reavaliados, 
respetivamente. 

- Neste momento, ao manterem-se as taxas, significa que não se está a ir ao 
encontro da abertura que foi dada pelo Governo no sentido de aumentar as taxas do 
IMI, para evitar agravamentos da carga fiscal dos munícipes. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- A reavaliação de todos os imóveis, que está em curso, vai dar ao Município 

um acréscimo de receita de IMI, no mínimo, de 30%. 
- Surpreende-o muito que um executivo da CDU, que sempre propôs o 

abaixamento destas taxas, ao longo de 37 anos, mantenha a taxa máxima. 
- Lamenta que não se diga quais serão os valores que se estão a pensar 

arrecadar de IMI em 2013, ou quais os aumentos. 
- Tem memória da bancada da CDU dizer, há meia dúzia de anos, que o PS 

andava a explorar os jovens que tinham comprado casa, mas continua a manter a taxa 
máxima. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Na medida 7 do PAEL, documento entregue a todos os membros da 

Assembleia Municipal, está a expectativa, para 2013, 2014 e 2015, do acréscimo de 
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receita para o Município de Peniche, resultante do processo de reavaliação de imóveis 
que está em curso. 

- É apenas uma expectativa porque é um processo que está em curso e, não 
havendo reavaliações concluídas em 2013, o resultado financeiro, nesse ano, será nulo. 
Se todos os prédios ficarem reavaliados passarão, automaticamente, a estar abrangidos 
pela taxa de 0,4%. 

- Com a alteração introduzida ao CIMI pelo Orçamento do Estado para 2012, os 
municípios têm uma margem de manobra entre 0,3% e 0,5%, para os prédios já 
avaliados nos termos do CIMI, e entre 0,5% e 0,8%, para os prédios ainda não 
reavaliados. Portanto, ao manter-se as taxas de 0,4% e 0,7%, e contrariamente à ideia 
que o senhor Américo Gonçalves (PS) transmitiu, o Município de Peniche está, de facto, 
mais ou menos, a meio da tabela dos parâmetros a que a taxa do IMI está sujeita. 

- A taxa que vai abranger a totalidade dos imóveis, assim que for concluído o 
processo de reavaliação, em que os limites que o Governo determinou são 0,3% a 0,5%, 
será de 0,4%, caso a Assembleia Municipal aprove a proposta apresentada pela Câmara 
Municipal. 

- O Município de Peniche, neste momento, já recebeu menos 173 mil euros de 
IMI, porque o Governo cativou 5% da receita do IMI para 2012, para suportar as 
despesas da reavaliação, na sequência de uma portaria que publicou em abril deste ano. 

- O Município de Peniche, em termos líquidos, está com menos cerca de 100 mil 
euros da receita de IMI cobrada, entre outubro do ano passado a outubro deste ano. 

- Neste momento, o que a Câmara Municipal está a propor é a manutenção das 
taxas do IMI que estavam em vigor no ano passado, apesar de haver limites que 
pudessem justificar o seu aumento. 

- Nestes últimos sete anos, a CDU reduziu por duas vezes as taxas de IMI. 
Independentemente do enquadramento em que essas reduções foram feitas, o que é um 
facto é que, no início do primeiro mandato da CDU na presidência da Câmara 
Municipal, em 2005, as taxas eram de 0,75% e 0,50%, neste momento, são de 0,70% e 
0,40%, resultado de duas reduções que foram feitas nos mandatos da CDU, ao longo 
destes sete anos. 

- O PAEL e o PAF determinam, no enquadramento das receitas municipais, a 
manutenção das taxas do IMI, atendendo às sucessivas reduções de receitas a que o 
Município tem estado sujeito, seja nas transferências do Orçamento do Estado, seja na 
própria redução dos impostos municipais, como o IMT, que, neste momento, está com 
cerca de 700 mil euros a menos, relativamente ao ano passado, que, por sua vez, já era 
um valor inferior ao de há dois anos, que, por sua vez, era um valor inferior ao de há 
três anos. 

 
João Gomes (PS): 
Leu a seguinte proposta: 
«Considerando que as receitas de IMI do Município de Peniche tiveram um aumento de 

577 mil euros nos últimos 5 anos, tendo passado de 3,098 milhões de euros, em 2008, para 3,675 
milhões de euros, em 2012, conforme previsto no Orçamento de 2012; 

Considerando a quebra de rendimentos que os cidadãos do nosso concelho têm tido em 
resultado de despedimentos, cortes de vencimentos, aumento de IRS, etc.; 

Considerando que o Município de Peniche deve, tal como o fizeram outros municípios, 
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reduzir a carga fiscal dos seus cidadãos; 
Considerando que o esforço de poupança que está a ser imposto a todos deve implicar 

uma contenção nas receitas e nas despesas de todos os agentes económicos, incluindo, 
naturalmente, os municípios; 

O grupo do PS na Assembleia Municipal propõe que as taxas de IMI a aplicar no ano de 
2013 sejam as seguintes: 

- Prédios urbanos: 0,65 % 
- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,35 %.» [sic] 
 
Carlos Santana (PSD): 
Disse que: 
- Mais uma vez, constata, com alguma desilusão, a postura que o executivo 

municipal tem perante a taxa do IMI. 
- O IMI continua a ser tratado só para dois valores.  
- No ano passado, ainda se falou da majoração e tentou utilizar o IMI como na 

realidade ele permite ser.  
- Não foi apresentada uma justificação plausível para a manutenção das taxas. 
- A CDU passa a vida a dizer que demonstra cabalmente ao Governo como é 

que se reduzem impostos e aqui demonstra, mais uma vez, como é que sabem ganhar 
dinheiro do erário público. 

- Gostaria de saber onde está o apoio da CDU às pessoas necessitadas na atual 
situação de crise. 

- Os municípios em redor do concelho de Peniche tentam, nem que seja por um 
quarto de décima, diminuir a taxa do IMI, dando um sinal às pessoas e demonstrando 
ao Governo que se consegue diminuir a taxa.  

- O ano que vem é muito bom para receitas, porque é o ano das eleições. 
- Fez algumas comparações e concluiu que todas as câmaras da CDU mantêm 

ou sobem as taxas do IMI. 
- Gostaria de saber se se aplicarão majorações e se se incentivaram as pessoas a 

recuperarem prédios e a serem contempladas com a minoração. 
- O Município de Peniche recebe sempre mais de IMI do que a Câmara 

Municipal inicialmente prevê. 
- Os 100 mil euros referidos pelo senhor Vereador vão para além do que 

estavam à espera. 
- Todos os anos há aumento da receita do IMI, basta uma casa ser transacionada 

para ser reavaliada. 
-  O senhor Vereador não falou das isenções que, entretanto, estão a terminar. 
- No distrito de Leiria, a maior parte dos municípios tentou reduzir a taxa de 

IMI, à exceção de dois ou três que mantiveram. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Relativamente às taxas do IMI, o PSD votou contra nos anos anteriores e 

absteve-se na votação do ano passado. 
- No ano passado, o PSD, ao abster-se, deu o benefício da dúvida à Câmara na 

aprovação das taxas do IMI. Fê-lo porque, finalmente, era incluída uma proposta que o 
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PSD vinha a fazer há cinco anos, no sentido de serem majoradas as taxas de IMI 
relativamente aos prédios devolutos que fossem notificados para fazerem obras de 
beneficiação e não as fizessem e, por outro lado, fossem minoradas as taxas de IMI 
relativas aos prédios onde os proprietários efetivamente fizessem as obras. 

- Na altura, o PSD lamentou a falta de equidade fiscal relativamente a todos os 
que, voluntariamente, fizeram ou fizessem obras de beneficiação na mesma zona da 
cidade, porque deveriam, também, poder beneficiar da mesma minoração, assim como 
todos os do resto da cidade e do concelho. 

- Infelizmente, esta situação não foi corrigida nesta proposta para 2013. 
- Num ano em que a Câmara Municipal sabe que as receitas de IMI vão ser 

substancialmente mais elevadas, por causa das reavaliações e do fim das isenções, e que 
a Câmara Municipal de Peniche teria folga para aliviar a carga fiscal sobre as pessoas de 
Peniche, escolhe o caminho que permite arrecadar dinheiro. 

- A Câmara, que gosta tanto de olhar para os exemplos dos outros municípios, 
deveria ter aproveitado esta ocasião para ver os exemplos de tantos presidentes de 
câmara, pelo país fora, que baixaram impostos para que as pessoas dos seus concelhos, 
incluindo nos concelhos onde se aprovou o PAEL, pudessem pagar menos IMI. 

- Aqui não há nada disto, há simplesmente cobrar cada vez mais, com o risco 
inerente, que é o que lhe parece mais grave, de se continuar a gastar mal, porque, 
precisamente neste ano em que se podia aliviar a pressão sobre os contribuintes, 
deixando porventura de parte investimentos que não são prioritários, a Câmara 
prossegue uma deriva, que acha que é eleitoralista, e anuncia museus na mesma 
semana em que pede um empréstimo de quatro milhões de euros para pagar as dívidas 
de vários anos.  

- A insistência no erro não pode passar em branco, e é por isso mesmo que o 
PSD terá que votar contra a proposta da Câmara Municipal, da manutenção das taxas 
de IMI. 

- O senhor vereador Jorge Abrantes insiste em culpar as reduções nas 
transferências e insiste em não corrigir a má gestão que faz com que gaste mais dinheiro 
do que o que tem. 

- As taxas deveriam baixar, para aliviar a carga fiscal dos habitantes do 
concelho de Peniche. 

- A Câmara deveria rever as suas prioridades e aprender a gastar melhor o 
dinheiro dos contribuintes, fazendo o que efetivamente lhe compete, que é zelar pelo 
bem-estar dos seus cidadãos. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Compreende o mal-estar que a decisão que a Câmara Municipal tomou 

provoca aos senhores Carlos Santana e Ademar Marques. 
- A posição da Câmara Municipal não é apenas a dos eleitos da CDU, é uma 

posição dos eleitos da CDU, do PS e do PSD. 
- A CDU não se pronuncia sobre questões internas dos outros partidos, mas a 

decisão da Câmara Municipal foi unânime, PS, PSD e CDU e é essa decisão que estão a 
defender. 

- Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PS e pelo PSD não estão à 
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margem dos eleitos para a Câmara Municipal pelos mesmos partidos. 
- O PS e o PSD são tão responsáveis pela proposta apresentada como a CDU, 

pelo que compreende a desilusão que vai no discurso que está a ser apresentado.  
- O senhor vereador Jorge Abrantes teve todo o cuidado na apresentação da 

proposta. 
- O senhor Carlos Santana (PSD) questionou a sensibilidade da CDU 

relativamente às pessoas do concelho e, dirigindo-se ao referido senhor, acrescentou 
que, em 2005, eram servidas 13 500 refeições escolares por ano e, durante o atual ano 
letivo, este executivo da CDU orgulha-se de servir cerca de 100 mil refeições escolares, 
que custaram cerca de 300 mil euros. 

- O PSD esteve na presidência da Câmara 12 anos, fez o que pôde, o PS esteve 
na presidência da Câmara 8 anos, fez o que pôde, e a CDU também tem de dizer aquilo 
que faz a pensar nas pessoas. 

- Perguntou ao senhor Carlos Santana (PSD) se ele não sabe que a CDU está “a 
dar treze a zero” nas bolsas de estudo para o ensino superior, que significam um 
investimento municipal de 13 mil euros por ano. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- O PAF era uma peça imprescindível para a aprovação do PAEL. 
- Nas medidas aprovadas no PAF e no PAEL estava explicita a necessidade de 

manutenção das receitas atualmente existentes de IMI, porque eram fundamentais para 
fazer face às sucessivas reduções de receitas a que o Município está a ser sujeito. 

- Ninguém tem a noção de qual vai ser o acréscimo efetivo do valor de IMI 
resultante da reavaliação, porque, por exemplo, no que diz respeito ao património do 
Município de Peniche, que recebeu já algumas notificações da reavaliação, este passa a 
valer mais, em termos de valor patrimonial tributável, mas, porque passa da taxa de 
0,7% para a taxa de 0,4%, o valor que pagaria de IMI será menor. 

- Um imóvel que atualmente esteja avaliado em 50 mil euros e tributado pela 
taxa de 0,7%, se passar a ter um valor patrimonial tributável de 60 mil euros, resultante 
da reavaliação, passará a pagar um valor inferior de IMI, porque a taxa reduz para 
0,4%. 

- O exemplo referido no ponto anterior não é teórico, porque sabe de vários 
casos concretos em que isso aconteceu. 

- Sobre qual o impacto da reavaliação dos imóveis nas receitas de IMI para o 
Município, apenas pode fazer uma estimativa, porque os cálculos apenas podem ser 
feitos sobre hipóteses, como aconteceu na medida do PAF que identifica a reavaliação 
de IMI. 

- Toda a informação que existe sobre a receita de IMI foi distribuída pelos 
membros da Assembleia Municipal, aquando da apreciação e votação do PAEL, e foi 
efetuada com base em determinados pressupostos, perfeitamente claros e explicados, 
com um nível de detalhes que ultrapassa o conhecimento que se possa ter da realidade 
do IMI em cada município. 

- O valor que se prevê de acréscimo na receita de IMI, resultante da reavaliação, 
no montante de 396 mil euros, será destinado, quase exclusivamente, para pagar os 5% 
que, desde abril deste ano, estão a ser cativados pelo facto de se estar a desenvolver um 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 26.11.2012  *  Livro 22  *  Fl. 255 

processo de reavaliação de IMI, e que é uma despesa que não estava prevista aquando 
da elaboração do Orçamento Municipal. 

- Gostaria de saber qual a expetativa de redução da receita de IMI, resultante da 
proposta apresentada pelo PS, e quais as alternativas para compensar essa redução. 

 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Eleitoralismo seria baixar as taxas de IMI. 
- Não deve haver ninguém na Assembleia Municipal que não concorde com o 

facto de que as taxas de IMI deviam ser mais baixas. 
- A questão que se coloca é saber até que ponto é que é, ou não, viável baixar as 

taxas de IMI, sobretudo quais os impactos que essa medida terá. 
- A CDU é um espaço democrático e aberto, onde cabem muitas ideias e onde 

cabem formas de pensar também diferentes. 
- Lhe parece irónico que, de repente, a voz da defesa dos fracos e oprimidos 

venha, exatamente, de alguém do partido que mais tem mexido nos bolsos dos 
portugueses, com políticas onde nem sequer há pessoas, com uma total ausência de 
sensibilidade social. 

- A questão é saber, sem demagogias, que impactos é que a baixa das taxas de 
IMI terá para o Município. 

- Relativamente a comparações com outros municípios, as realidades que 
configuram situações completamente diferentes não podem ser comparadas, ou então 
terão de ser comparados todos os pormenores. 

- Se fosse razoável baixar as taxas do IMI, essa seria a proposta de qualquer 
executivo municipal que pense nos seus munícipes e, provavelmente, o executivo votou 
por unanimidade esta proposta porque pensa nos interesses dos munícipes de Peniche, 
e a satisfação dos interesses dos munícipes exige que as autarquias tenham meios para 
fazerem o seu trabalho bem feito. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Já não é a primeira vez que o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, 

demonstra uma enorme falta de respeito pela Assembleia Municipal, ao pretender que 
os seus membros estejam condicionados pelas decisões da Câmara Municipal. 

- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, pode não gostar particularmente 
desse aspeto democrático, mas é à Assembleia Municipal que cabe aprovar as taxas de 
IMI. 

- A Câmara Municipal podia ter tentado garantir a aprovação da sua proposta, 
mas é muito mais fácil vir para as sessões da Assembleia Municipal com uma atitude 
arrogante, falar em botas calçadas e botas por descalçar e responder com “bugalhos” 
àquilo que não lhe convém, que é a falta de vontade em baixar as taxas do IMI. 

- Vota este assunto de acordo com a sua consciência e não está condicionado 
pela decisão de ninguém. 

- O senhor vereador Jorge Abrantes não abordou a questão das majorações e 
das minorações, que foi introduzida no ano passado, com erros, e levou à abstenção do 
PSD, mas que este ano desapareceu, o que é motivo suficiente para que votem contra a 
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proposta da Câmara Municipal. 
- Para dar o benefício da dúvida, votou a favor do PAEL, embora tenha 

considerado que o PAF era mau, porque não havia corte na despesa. 
- Na semana em que assina o PAEL, a Câmara Municipal anuncia mais 

investimento, que considera extremamente duvidoso, com a construção de mais um 
museu municipal, pelo que pergunta onde é que está o corte na despesa. 

- Não considera que, com o recurso ao PAEL, o espaço de atuação da Câmara 
Municipal ficou mais reduzido, porque resolveu o problema da dívida a curto prazo e 
vai ter mais verbas de IMI, pelo que podia aliviar a pressão sobre os contribuintes, 
fazendo aquilo que o governo central, neste momento, não consegue fazer, que é baixar 
os impostos.  

- Existem municípios que aprovaram o PAEL e vão reduzir impostos, no 
entanto, a Câmara Municipal de Peniche, em vez de cortar na despesa, anuncia mais 
despesa e mantém as taxas de IMI, situação com a qual não consegue concordar. 

- Não lhe parece sério que, na semana em que se assina o PAEL e se resolve o 
problema da dívida a curto prazo, se anuncie a criação de mais dívidas e, por isso, em 
consciência, não pode continuar a dar o benefício da dúvida e votar a favor a proposta 
da Câmara Municipal para as taxas do IMI. 

 
Carlos Santana (PSD): 
Disse que: 
- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, falou que gastou 300 mil euros em 

refeições escolares e 13 mil euros em bolsas de estudo, mas não disse em quantos 
milhões endividou o Município no mesmo período.  

- É triste o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, estar sempre a referir o facto 
de ter aumento o número de refeições escolares, porque esse aumento é sinónimo de 
que o concelho está mais pobre com a gestão da CDU. 

- Não é um masoquista, como os que gostam de alimentar a pobreza para eles 
próprios sobreviverem. 

- Quando se apreciarem as contas de 2013, verificar-se-á que as receitas do IMI 
serão superiores às previstas em orçamento, o que lhe parece um facto estranho, porque 
para o PAEL fizeram-se contas minuciosas, até fora da realidade, mas para o IMI existe 
dificuldade em saber qual a verba que vai ser arrecadada. 

- Sendo a Câmara Municipal conhecedora de todas as transações de imóveis 
que são feitas, pode fazer uma estimativa de qual a alteração ao valor global que será 
tributável, na sequência das reavaliações feitas com base na primeira transmissão após a 
vigência do CIMI. 

- Gostaria de saber o que a Câmara Municipal pretende fazer à majoração e 
minoração, porque propor as taxas de IMI não é só indicar as percentagens a aplicar, há 
um artigo completo no CIMI e as percentagens são só uma parte desse artigo.  

- O executivo devia dar uma explicação cabal do motivo porque aplica 
majorações e minoração num ano e não aplica no ano seguinte. 

- Quando se é crítico de um governo que constantemente aumenta impostos, 
deve-se, depois, quando de tem o poder de tabelar impostos, tentar não fazer igual a 
esse governo. 
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Paulo Balau (PSD): 
Disse que não pode votar favoravelmente a proposta da Câmara Municipal 

porque não contém as majorações e as minorações. 
Dirigindo-se ao senhor Presidente da Mesa, Rogério Cação, disse que só se 

criticam as comparações com outros municípios quando essas comparações não nos 
convêm, porque o senhor Vereador Jorge Abrantes, quando lhe interessa, é “useiro e 
abuseiro” em comparar o Município de Peniche com outros municípios e não é criticado 
por isso. 

Dirigindo-se ao senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, disse que o 
voto favorável à proposta das taxas do IMI dos eleitos para a Câmara Municipal pelo 
PSD não o vincula a ele, porque é tão eleito como eles e no seu partido existe 
pluralidade. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- A CDU também é uma força política pluralista, onde há muitas opiniões e 

discussões, e que gostariam de poder apresentar uma proposta que ainda beneficiasse 
mais as pessoas que pagam IMI. 

- Os números atualmente disponíveis dizem que já 239 municípios fixaram a 
taxa do IMI para 2013, tendo 146 mantido a taxa para os prédios ainda não reavaliados, 
65 subido e 28 descido. Relativamente aos prédios já avaliados nos termos do CIMI, 141 
municípios mantiveram a taxa, 63 subiram e 35 desceram. 

- Espera que os municípios que desceram as taxas não sejam os que têm mais 
dívidas. 

- Acha bem que o Município de Lisboa tenha diminuído o IMI e o IRS, mas não 
se esquece dos milhões que esse município deve. 

- O PAEL foi apresentado como um grande bónus do Governo aos municípios, 
mas é vergonhoso que seja financiado com dinheiro da segurança social e da 
transferência das reformas dos bancários para o regime geral, quando deveria ser do 
Orçamento do Estado. 

- A Câmara Municipal tem sido acusada de má gestão, tendo sido, unicamente, 
criticada a construção do Museu das Rendas de Bilros de Peniche, sendo lamentável 
que a oposição não tinha tido a mesma argumentação quando foi a construção do 
Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. 

- Também a CDU, de forma séria, discutiu a necessidade e a oportunidade deste 
investimento, nomeadamente o facto de ser quase todo financiado a fundo perdido e 
com recuperação do capital já investido com a aquisição do edifício. 

- Se o executivo da CDU tivesse avançado com uma proposta de redução do 
IMI, sabendo, conscientemente, que ia agravar a situação financeira do Município, seria, 
provavelmente, acusada de propaganda eleitoral. 

- Desde há cinco ou seis anos que há redução das transferências do Estado para 
os municípios e há redução das receitas com a atividade normal dos municípios, sendo 
uma delas as provenientes da construção civil. 

- A introdução de minorações e majorações no IMI tem alguma razão de ser, 
porque, para além de ser justo, é um aliciante para a recuperação de imóveis e uma 
forma de penalização para os que não recuperam os seus prédios. 
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- Espera que as pessoas que hoje criticam o executivo, se chegarem ao poder, 
mantenham as mesmas posições.  

- Seria mais justo fazer esta discussão no próximo ano, após as eleições e a 
reavaliação de todos os imóveis, nomeadamente para se saber concretamente quais os 
valores envolvidos. 

- A proposta do PS deveria vir quantificada. 
 
José Amador (CDU): 
Disse que: 
- A CDU, ao contrário do que foi dito pela oposição, não está a propor que se 

aumentem as taxas do IMI, mas a propor que se mantenham as que estão em vigor. 
- Pelas intervenções que ouviu, parece-lhe que está a haver uma posição 

concertada entre o PS e o PSD, o que não o admira, por serem estes os partidos que 
levaram o país à situação em que se encontra e assinaram o acordo com a Troika. 

- Concordaria com a diminuição das taxas do IMI se houvesse condições para 
isso. 

- No distrito de Leiria, 13 municípios já fixaram a taxa do IMI, tendo 10 mantido 
a taxa, dois subido e apenas 1 baixou. 

- No Município de Peniche, a única força política que baixou as taxas de IMI foi 
a CDU e por duas vezes. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que: 
- Refuta as acusações de que a proposta do PS é demagógica e eleitoralista. 
- A proposta apresentada pelo PS tem uma série de pressupostos, sendo um 

deles a reavaliação extraordinária dos prédios. 
- Nos documentos do PAEL, elaborados pela Câmara Municipal, consta que a 

receita do IMI, em 2013, irá ter um aumento de 400 mil euros. 
- A redução do valor patrimonial tributável dos prédios, em resultado da sua 

reavaliação, só acontecerá em casos excecionais. 
- Com a manutenção da taxa do IMI não haverá manutenção da receita, mas um 

aumento na ordem dos 400 mil euros. 
- Uma das medidas para permitir a redução da taxa poderá ser o 

reequacionamento da construção de mais um museu, porque lhe parece mais 
importante ter um excelente museu, bastante atrativo, do que ter diversos museus 
espalhados por várias localidades. 

- Outra medida poderia ser o corte nas horas extraordinárias, porque há 
dezenas de funcionários no Município a receber 400 euros por mês de horas 
extraordinárias e não existe trabalho que justifique esses valores. 

- A CDU está a fazer o que os governos centrais também fazem, que é aumentar 
os impostos, mas não reduz a despesa. 

- Com o PAEL houve um aumento da dívida do Município em 300 mil euros, 
que é valor dos juros que se irão pagar. 

- Os municípios devem dar algum incentivo às populações, de maneira a que se 
consiga superar a crise. 
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Ademar Marques (PSD): 
Apresentou a seguinte proposta, em nome do PSD: 
«Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI: 
Fixar as seguintes taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano de 

2013: 
1. - Ao abrigo do n.º 4 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro 

(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), com a nova redação dada pelas respetivas 
alterações: 

1.1 - 0,65% para os prédios urbanos contemplados na alínea b) do n.º 1 do art.º 112.º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis; 

1.2 - 0,35% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do 
mesmo código. 

2. - Nos termos e para os efeitos dos n.os 6 e 14 do art.º 112.º do mesmo Diploma, fixar 
uma minoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos que tenham sofrido obras de 
recuperação devidamente comprovadas; 

3. - Nos termos e para os efeitos dos n.os 8 e 14 do art.º 112.º do mesmo Diploma, fixar 
uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, que tenham 
pendentes notificações municipais de intimação, ao abrigo do n.º 2 do art.º 89.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, para realização de obras, de modo a colmatar más condições de 
segurança e salubridade, enquanto durar a situação ou não forem executadas as obras 
intimadas.» [sic] 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Não questionou a legitimidade da Assembleia Municipal. 
- Cada uma das forças políticas tem um único programa eleitoral para ambos os 

órgãos municipais, pelo que um partido que vota o mesmo assunto de maneira 
diferente em cada um dos órgãos está a rasgar o respetivo programa eleitoral. 

- A Câmara Municipal tem tanta legitimidade para apresentar uma proposta, 
que foi aprovada por unanimidade, como a Assembleia Municipal tem para fixar as 
taxas. 

- A reabilitação do edifício da Rua Marques de Pombal, que foi propriedade do 
senhor António da Conceição Bento, terá, para o Município, um custo previsto de 70 mil 
euros, porque o valor restante será comparticipado do QREN. 

- Se os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PS e pelo PSD não 
querem um Museu das Rendas de Bilros de Peniche apresentem uma proposta de 
recomendação à Câmara Municipal. 

- Não será só o museu que será instalado no edifício, haverá diversos serviços 
do Município que passarão a funcionar naquele espaço, dando condições de trabalho a 
trabalhadores do Município que trabalham, atualmente, em espaços exíguos. 

- A CDU generalizou, progressivamente, o fornecimento das refeições escolares, 
há semelhança do que já acontecia noutras autarquias do país, garantindo uma refeição 
diária a muitos alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.  

- São muitos os exemplos de cortes na despesa, como a publicação de uma única 
edição do Jornal Municipal em três anos, a inexistência de um assessor de imprensa para 
o executivo, uma quebra significativa nas despesas com pessoal e medidas para a 
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redução dos consumos de energia elétrica, não servindo de nada estas últimas, porque o 
Governo aumentou o IVA da eletricidade. 

- Relativamente às questões sociais, a CDU não tem uma visão nem de caridade 
nem de sopa de pobres. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente à não inclusão de minorações e majorações na proposta do IMI 

para 2013, desde janeiro deste ano, quando o processo de reavaliação de imóveis foi 
imposto e foi desencadeado pelo Governo, estão destacadas quatro pessoas, 
praticamente a tempo inteiro, para tratar das matérias associadas a este processo, o que 
não permite que sejam efetuados outros serviços. 

- O sigilo fiscal impede os municípios de terem dados mais concretos sobre a 
cobrança de impostos. 

- O PAEL, que foi aprovado pela Assembleia Municipal, tinha como 
pressupostos a manutenção da taxa do IMI.  

- O PAEL não representa 300 mil euros de juros, mas 60 mil euros por ano. 
 
João Gomes (PS): 
Disse que: 
- Não inventou valores, porque, quando se faz um empréstimo, não se pagam 

só os juros, também se paga a amortização de capital, e, no caso do PAEL, as duas 
coisas, durante um ano, somam 300 mil euros, porque, segundo os valores apresentados 
pelo senhor Vereador Jorge Abrantes, 60 mil euros são juros e o resto é amortização de 
capital.  

- A Assembleia Municipal quando aprovou o PAEL não aprovou a manutenção 
das taxas de IMI, o que aprovou foi a manutenção do nível da receita do IMI, o que é 
totalmente diferente. Outro pressuposto na aprovação do PAEL era a apresentação do regulamento de estacionamento, tendo sido apresentados os valores globais que seriam arrecadados com estacionamento pago, mas também não foi dito qual a taxa que será cobrada. 

- Fica com a ideia de que o senhor vereador Jorge Abrantes está a dizer que, ao 
aprovar o PAEL, a Assembleia Municipal aprovou tudo e já não tem de fazer mais 
nada, pelo que esta votação é desnecessária. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- O que referiu foi que eram 300 mil euros de juros, não que eram 230 mil euros 

de capital nem 70 mil de juros. 
- O que o senhor João Gomes disse sobre a aprovação do PAEL e a manutenção 

das receitas do IMI é errado, porque os quadros n.os 2 a 4 do PAEL referem a 
manutenção da taxa de IMI e o resultado da receita de reavaliação da medida sete. 

- Neste momento, em termos práticos, é impossível estar a avançar com 
majorações e minorações, porque não estão aqui identificados os imóveis que possam 
vir a ser objeto dessas medidas. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, segundo entendeu, nem todos os prédios que, no ano passado, foram 

identificados foram objeto de obras. 
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Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Confirmou o entendimento do senhor Ademar Marques, e esclareceu que o que 

aconteceu foi que todos os prédios que foram aprovados pela Assembleia Municipal 
foram comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira para produção das alterações 
resultantes das minorações e majorações. 

Disse que, para se aplicar as majorações e minorações no corrente ano, teriam 
de ser definidos critérios, para se aferir quais os prédios que poderiam ser abrangidos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou se não poderão ser utilizados os critérios do ano passado. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Esclareceu que, considerando que as majorações e minorações têm de ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao dia 30 de novembro, com 
indicação individual de todos os artigos abrangidos, não existe tempo útil para que os 
serviços procedam às vistorias necessárias para aferir o estado atual de conservação dos 
imóveis, pelo que, na prática, a definição de critérios não permitiria a aplicação das 
minorações e majorações. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Perguntou se os imóveis indicados no ano passado não podem voltar a ser 

indicados este ano. 
 
Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Esclareceu que a situação atual do prédio tem de ser confirmada, através de 

uma vistoria técnica. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, não sendo possível, tecnicamente, a inclusão das minorações e das 

majorações, o PSD retira os pontos 2 e 3, na condição de estes pontos ficarem como 
recomendação à Câmara Municipal, recomendação que deve ser cumprida no próximo 
ano. 

 
Submetida a proposta apresentada pela Câmara Municipal a votação nominal 

(de braço no ar) foi a mesma rejeitada, por maioria, com 13 (treze) votos a favor, dos 
membros da CDU e 14 (catorze) votos contra, dos membros do PSD e do PS. 

Submetidas, conjuntamente, as propostas apresentadas pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata a votação nominal (de braço no ar) foram as mesmas 
aprovadas, por maioria, com 14 (catorze) votos a favor, dos membros do PSD e do PS, e 
13 (treze) votos contra, dos membros da CDU. 

Considerando os resultados das duas votações anteriores, a Assembleia 
Municipal de Peniche deliberou, por maioria, fixar as seguintes taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano de 2013, nos termos e para efeitos do disposto 
no n.os 1 e 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 26.11.2012  *  Livro 22  *  Fl. 262 

- Prédios urbanos – 0,65%; 
- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,35%. 
 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que, para salvaguardar qualquer responsabilização do não cumprimento 

dos compromissos assumidos pelo Município de Peniche com a candidatura ao PAEL, 
queria que ficasse registado em ata que a bancada da CDU votou a favor de uma 
proposta que vai de encontro ao que foi aprovado no PAEL e que as outras duas 
bancadas viabilizaram uma proposta contra o que estava a sustentar a candidatura ao 
PAEL. 

 
3  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 25  DE 

SETEMBRO DE 2012,  SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIVO S 

COM DOMICÍLIO FISCAL NO CONCELHO DE PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS 

RENDIMENTOS DO ANO 2013,  NOS TERMOS DO N .º 1  DO ARTIGO 20.º DA LEI  

N .º 2/2007,  DE 15  DE JANEIRO :  
 
Passando a Assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 12 (doze) votos a favor, dos 
membros da CDU, e 13 (treze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, que a 
participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano 2013, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2007, de 15 de janeiro, para inclusão no orçamento municipal de 2014, será de 5% 
(cinco por cento). 

Os senhores Américo Gonçalves (PS) e Pedro Varão (CDU) não estavam 
presentes na sala aquando da votação deste ponto. 

 
4  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 13  

DE NOVEMBRO DE 2012,  DE PLANOS DE LIQUIDAÇÃO ,  NOS TERMOS DO ARTIGO  

16.º DA LEI N .º 8/2012,  DE 21  DE FEVEREIRO ,  E EM CUMPRIMENTO DO ARTIGO 

6.º DA MESMA LEI ,  NOMEADAMENTE PARA DÍ VIDA AOS SMAS,  ENTRE OUTROS 

FORNECEDORES :  
 
Passando a Assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- Durante sete anos, a Câmara Municipal não pagou uma única fatura aos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). 
- Não entende a diferença de valores das anuidades, que começam em 33 mil 

euros e vão aumentando, ano após ano. 
- Que a CDU está a criar pagamentos futuros. 
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- Gostava de saber se os serviços prestados pelos SMAS vão continuar 
entregues ao Município de Peniche, se sim, em que moldes, ou se vão ser transferidos 
para a empresa Águas do Oeste. 

- Como o PAEL não vai cobrir todas as dívidas, o Município vai continuar a ter 
dívidas, para além das que vai contrair, e não sabe como é que a Câmara Municipal vai 
conseguir pagar anualmente tantos valores. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Como já foi oportunamente explicado, com clareza, o PAEL surge em 

complementaridade com todo um conjunto de legislação que foi aprovada pelo atual 
Governo. 

- Todas as medidas que foram integradas no PAF demonstravam que a situação 
de partida do Município era aquela que resultava da existência de um conjunto de 
dívidas, que o PAEL, por um lado, iria permitir resolver, mas que, entretanto, iria ser 
necessário corresponder ao respetivo serviço de dívida. 

- O PAF prevê que, com o aumento de receitas e a diminuição das despesas, em 
resultados das medidas que foram aprovadas, o equilíbrio financeiro do Município irá 
ser progressivamente recuperado e, por volta de 2016, estará assegurado o equilíbrio 
financeiro, no sentido de se poder garantir o conjunto de compromissos que a Lei dos 
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) determina. 

- O Orçamento do Estado para 2013 vai penalizar, de uma forma muito 
violenta, os municípios, particularmente o Município de Peniche, redução que foi 
agravada com redução das taxas do IMI. 

- O PAF foi elaborado com base em determinados pressupostos que garantiam 
o equilíbrio financeiro em 2016, mas, com base naquilo que foi hoje aprovado e naquilo 
que o Orçamento do Estado vai aprovar amanhã, seguramente que, nem em 2020, o 
equilíbrio financeiro estará assegurado para o Município.  

- Estes planos de liquidação já estavam previstos no PAEL, incluindo cerca de 
600 mil euros para os SMAS. 

- A diferença de valores das anuidades, que começam em 33 mil euros e vão 
aumentando, ano após ano, mas que serão iguais nos últimos quatro anos, resulta da 
expectativa que existia, mas que está neste momento a ser perfeitamente gorada com 
estas sucessivas aprovações que estão a ser feitas, de que o efeito das medidas que 
foram propostas nos planos começassem a ter resultados e significassem, por um lado, 
mais receita e, por outro, menos despesa. 

- Os cerca de 340 mil euros que foram hoje assumidos como uma não-receita do 
Município, resultante da redução da taxa do IMI, conjuntamente com as centenas de 
milhares de euros que o Orçamento do Estado vai novamente retirar, ou assumir como 
novas despesas ou acréscimos de despesas para o Município em 2013, vão dificultar, de 
uma forma muito grande, a capacidade para resolver estes problemas. 

- Relativamente às perguntas sobre o futuro dos SMAS, a Câmara Municipal foi 
fiel depositária do processo que está neste momento em causa, tendo o grupo Águas de 
Portugal apresentado um modelo de criação de uma empresa para distribuição de água 
em baixa pressão para a região Oeste e o Município de Peniche aderiu à realização 
desses estudos. 
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- Esteve em Lisboa, com a senhora Ministra Assunção Cristas, para falar sobre 
os tarifários que, mais uma vez, a Águas do Oeste está a aumentar, aumento que a Oeste 
CIM contesta, mas a senhora Ministra não foi sensível aos seus argumentos. 

- Que a senhora Ministra disse que, durante o mês de dezembro, o projeto da 
empresa em baixa para a região Oeste, nomeadamente a minuta do processo, será 
apresentado aos municípios da região. 

- Não é do seu conhecimento que tenha havido qualquer afirmação dos 
responsável pela Câmara Municipal ou pelos SMAS tendente a ir ao encontro dos 
cenários que foram colocados, porque o único cenário que está na mesa é o grupo Águas 
de Portugal apresentar aos municípios do Oeste um projeto de criação de uma empresa 
em baixa e as condições que estão associadas a esse projeto, o que até ao momento 
ainda não fez. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- Em relação ao projeto que a Águas do Oeste vai apresentar para uma nova 

empresa de distribuição em baixa, espera que, neste momento, os municípios do Oeste 
não cometam o mesmo erro que cometeram na distribuição em alta. 

- Gostaria de saber qual o interesse do Município em contrair um empréstimo, 
pagando juros, para, segundo o entendimento da CDU sobre a dívida do Município aos 
SMAS, pagar uma dívida a si próprio. 

- Gostaria de saber se os SMAS arrecadam alguma receita destinada ao 
Município e, caso afirmativo, se essas verbas estão a ser transferidas para a tesouraria 
municipal. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
- Hoje, assistiu a uma situação que nunca tinha acontecido na Assembleia 

Municipal de Peniche, concretamente um corte de, aproximadamente, 340 mil euros nas 
receitas anuais do Município, o que não é uma brincadeira no quadro financeiro que se 
atravessa.  

- Face ao corte efetuado pela Assembleia Municipal na receita, a Câmara 
Municipal não terá problemas em cortar nas despesas, seja no que for. 

- Relativamente à questão dos SMAS, a posição que a Câmara Municipal tomar, 
certamente, será objeto de uma tentativa de consenso, mas defendendo os SMAS do 
Município de Peniche.  

- No passado, houve pessoas que negociaram determinados contratos para os 
SMAS que obrigaram ao pagamento, nos últimos seis anos, de 6,5 milhões de euros à 
Águas do Oeste, o que foi uma má negociação. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
- Aquando da adesão do Município à Águas do Oeste, quem acompanhou o 

processo final foram os senhores vereadores Emídio Barradas (PSD) e Jorge Abrantes 
(CDU) e o presidente do Concelho de Administração, senhor Jorge Gonçalves (PS), e foi 
graças às posições que a CDU e o PSD assumiram, nas sucessivas fases de negociação, 
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que o produto final resultou, obrigatoriamente, das orientações de toda a política em 
termos de sistemas multimunicipais, consequentes das estratégias conjuntas do PSD e 
do PS, e não foi tão gravoso para o Município como inicialmente proposto. 

- A CDU está atenta e não abdica de que os interesses do Município sejam 
sobrepostos a qualquer outro interesse que venha a ser declarado.  

- Relativamente às relações entre o Município e os SMAS, neste momento, os 
SMAS prestam um serviço na cobrança da tarifa de recolha de resíduos sólidos urbanos, 
que está associada ao consumo de água e é faturada conjuntamente com a água e o 
saneamento, sendo o valor arrecadado pelos SMAS transferido para a tesouraria 
municipal. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- Gostaria de saber se transferência referida pelo senhor Vereador Jorge 

Abrantes é feita mensalmente. 
- Os senhores vereadores Jorge Abrantes e Jorge Amador disseram, tão 

perentoriamente, depois de estarem uma noite inteira a dizer que não se consegue 
avaliar o impacto do IMI, que o valor que vão perder de IMI, em 2013, resultante da 
redução das taxas, é de 340 mil euros. 

- Considera que é um erro e um crime histórico que se fará em Portugal se se 
privatizar as águas e não consegue encontrar qualquer justificação para essa 
privatização. 

- Gostaria de saber se os SMAS devem dinheiro ao Município, ou se é só o 
Município que deve dinheiro aos SMAS. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que: 
- Gostaria de relembrar aos senhores vereadores da CDU uma intervenção do 

senhor Presidente da Câmara, António José Correia, proferida numa sessão da 
Assembleia Municipal, relativamente à adesão à Águas do Oeste, onde ele declarou que 
tinha muito orgulho em fazer parte do executivo que tinha votado a adesão à Águas do 
Oeste. 

- De facto, as condições não são boas e a Águas do Oeste, infelizmente, não gere 
bem o negócio da água, podendo vendê-la a um preço mais barato para os municípios. 

- Se o Município não tivesse aderido à Águas do Oeste, neste momento, não 
haveria água que chegasse para o concelho, porque a água da barragem de São 
Domingos não é suficiente. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Disse que sabe que o senhor João Gomes tem consigo a ata da declaração que 

mencionou, mas que ele tem a ata da Câmara, quando este assunto foi apreciado, onde 
consta que o seu colega vereador Jorge Abrantes chama a atenção para a questão 
crucial, que é a questão do tarifário, e que faz parte da sua declaração de voto. 

 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Disse que: 
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- Relativamente ao aparecimento da avaliação do cálculo da redução, teve a 
oportunidade, durante o debate, de esclarecer que, com base nos dados disponíveis, 
nomeadamente os que estão na medida 7 do PAEL, fazendo a simulação para a situação 
de 2012 da cobrança do IMI, que essa medida irá significar uma redução de 340 mil 
euros, pelo que o número não apareceu por acaso, resultou do conhecimento público de 
que iria ser apresentada esta proposta e de uma primeira estimativa com base nas 
receitas previstas para 2012. 

- Relativamente às transferências das tarifas de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, era usual que essa transferência fosse feita por ocasiões, em função de 
necessidades, disponibilidades e etc. No entanto, com a entrada em funcionamento da 
LCPA, passou a assumir-se que no dia 20 de cada mês os SMAS fazem a determinação 
da receita dessa tarifa que está associada ao último mês de cobrança e procedem, entre 
os dias 20 e 25, à sua transferência. 

 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor, dos 
membros da CDU, e 14 (catorze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, autorizar os 
planos para a liquidação das dívidas aos seguintes fornecedores: 

- Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, cujo montante total, a 31 de 
outubro de 2012, era de 1 817 824,53 euros. 

- VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de 
Lisboa e Oeste, S.A., no valor de 20 126,14 euros. 

- SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., no valor de 13 079,45 euros 
- CPCIS - Companhia Portuguesa de Computadores, Informática e Sistemas, 

S.A., no valor de 46 398,61 euros. 
- FCM - Cofragens e Construções, S.A., no valor de 7947,70 euros. 
Ficaram anexas à minuta da presente ata cópias dos planos de liquidação 

autorizados. (M-Doc.1) 
 
O senhor José Leitão (PSD), por ter saído da sessão, não participou na 

apreciação e votação dos pontos que se seguem. 
 

5  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE RATIFIC AÇÃO DE TRÊS 

COMPROMISSOS PLURIAN UAIS ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL ,  NOS 

TERMOS DO N .º 1  DO ARTIGO 6.º DA LEI N .º 8/2012,  DE 21  DE FEVEREIRO ,  

CONFORME INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO ,  DE 09  DE 

NOVEMBRO DE 2012:  
 
Passando a assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos, 

usou da palavra o senhor Paulo Balau (PSD) que lembrou que na última sessão da 
Assembleia Municipal solicitou documentos relativos ao processo do empréstimo 
bancário para a construção da casa mortuária, nomeadamente a fatura relativa ao 
pagamento do projeto e o extrato da conta bancária, estando ainda a aguardar esses 
documentos. 

 
Submetido o pedido de ratificação supramencionado a votação nominal (de 
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braço no ar) a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a 
favor, dos membros da CDU, e 13 (treze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, 
ratificar a assunção dos compromissos plurianuais (2012/2013) assumidos para: 
Aquisição de varão betão A500NR para construção da Casa Mortuária do Cemitério; 
Prestação de serviços, na modalidade de avença, de dois professores de atividades de 
enriquecimento curricular e Empreitada de remodelação do Edifício António Bento, 
observando o preceituado no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

 
6  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ,  A ASSUMIR PELA CÂMARA 

MUNICIPAL ,  NOS TERMOS DO N .º 1  DO ARTIGO 6.º  DA LEI  N .º 8/2012,  DE 21  DE 

FEVEREIRO ,  CONFORME INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO ,  

DE 09  DE NOVEMBRO DE 2012:  
 
Passando a assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem de trabalhos, não 

se registou qualquer intervenção. 
 
Submetido o pedido de autorização prévia supramencionado a votação nominal 

(de braço no ar) a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a 
favor, dos membros da CDU, e 13 (treze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, 
autorizar a assunção do compromisso plurianual (2012/2013) assunção dos 
compromissos para renovação do contrato de aquisição do serviço de apoio técnico e 
manutenção das aplicações Medidata, pelo período de 29 de novembro de 2012 a 28 de 
novembro de 2013, e para a aquisição de multifunções e impressoras, através de renting, 
pelo prazo de quatro anos, observando o preceituado no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro. 

 
7  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 13  DE 

NOVEMBRO DE 2012,  PARA ALTERAÇÃO À ATU AL ESTRUTURA ORGÂNICA DOS 

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO E AO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO INTERNA :  
 
Passando a assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor, dos 
membros da CDU, e 12 (doze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar as 
alterações à Estrutura Orgânica do Município de Peniche e ao Regulamento de 
Organização dos Serviços, que aqui se dão por reproduzidas e que constam de 
documento que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.2) 

O senhor Paulo Balau (PSD) não estava presente na sala durante a votação deste 
ponto. 

 
8  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 13  DE 

NOVEMBRO DE 2012,  PARA A NOVA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 

MUNICÍPIO ,  CONFORME PREVISTO NA LEI N .º 49/2012,  DE 29  DE AGOSTO ,  E NA 
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LEI N .º 305/2009,  DE 23  OUTUBRO ,  QUE INCLUI A ESTRUTURA ORGÂNICA ,  O 

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO INTERNA ,  BEM COMO O REGIME 

TRANSITÓRIO :  
 
Passando a assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos, não 

se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 12 (doze) votos a favor, dos 
membros da CDU, e 13 (treze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar a 
Organização dos Serviços do Município de Peniche, excluindo os serviços dos Serviços 
Municipalizados de Águas e Saneamento, elaborada nos termos da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, que inclui a Estrutura Orgânica e o Regulamento de Organização Interna, 
documentos que aqui se são como reproduzidos e de que ficou apensa cópia à minuta 
da presente ata. (M-Doc.3) 

O senhor Henrique Bertino (CDU) não estava presente na sala durante a 
votação deste ponto. 

 
9  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 13  DE 

NOVEMBRO DE 2012,  PARA A NOVA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS ,  CONFORME PREVISTO NA LEI  N .º 49/2012,  DE 29  DE 

AGOSTO ,  E NA LEI N .º 305/2009,  DE 23  OUTUBRO ,  QUE INCLUI A ESTRUTURA 

ORGÂNICA ,  O REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO INTERNA ,  BEM COMO O 

REGIME TRANSITÓRIO :  
 
Passando a assembleia à apreciação do nono ponto da ordem de trabalhos, não 

se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor, dos 
membros da CDU, e 13 (treze) abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar a 
Organização dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Município de 
Peniche, elaborada nos termos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que inclui a 
Estrutura Orgânica e o Regulamento de Organização Interna, documentos que aqui se 
são como reproduzidos e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.4) 

 
10  - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 13  

DE NOVEMBRO DE 2012,  PARA ATRIBUIÇÃO DE ABONO PARA DESPESAS DE 

REPRESENTAÇÃO AOS TI TULARES DE CARGOS DI RIGENTES DO MUNICÍPIO ,  

OBSERVANDO O ESTABEL ECIDO NO N .º 2  DO ARTIGO 24.º DA LEI Nº 49/2012,  

DE 29  DE AGOSTO :  
 
Passando a assembleia à apreciação do décimo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Carlos Santana (PSD): 
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Disse que na informação que foi fornecida aos membros da Assembleia 
Municipal não está indicado o valor dos vencimentos dos dirigentes nem o valor que 
cada um irá receber de abono de despesas de representação. Solicitou que lhe sejam 
indicados esses valores. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que também gostava de saber o montante dos valores que estão em causa. 
 
Vereador Jorge Abrantes (CDU): 
Informou que cada chefe de divisão receberá 185,00 euros de abono e cada 

diretor de departamento receberá 279,00 euros de abono, a acrescentar aos respetivos 
vencimentos mensais. 

 
Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal (de braço no ar) 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor, dos 
membros da CDU, 3 (três) votos contra, dos senhores Paulo Balau (PSD), Carlos 
Santana (PSD) e Filipe Sales (PSD), e 10 (dez) abstenções, dos restantes membros do 
PSD e dos membros do PS, aprovar a proposta de atribuição de abono para despesas de 
representação aos titulares dos cargos dirigentes do Município de Peniche, incluindo 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no montante fixado para o pessoal 
dirigente da Administração Central, sendo-lhe igualmente aplicáveis as 
correspondentes atualizações anuais, com efeitos a partir da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo 

nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, submetida a votação a minuta da ata, constatou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro, o senhor 

Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 

presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa assino, nos termos do número 
dois do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra 
noventa e nove, de dezoito de setembro. 


