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ATA  N.º  10/2014 
 

A T A  D A  S E G U N D A  R E U N I Ã O  D A   
S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D E  N O V E M B R O  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 4  D E  N O V E M B R O  2 0 1 4 :  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, no 
Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores 
Maria João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo 
Jorge Leal Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários 
da Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Henrique Bertino Batista 
Antunes (CDU), António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Pedro Henrique Lourenço 
Barata (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, 
Peniche e Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, e dos senhores 
Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala 
Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Sérgio Miguel 
Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos 
Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), José António Leitão da Silva 
(PSD), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz 
(CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro 
(CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) reuniu-
se a Assembleia Municipal de Peniche, para continuar os trabalhos da sessão ordinária 
do mês de novembro, iniciada a 21 de novembro de 2014, concretamente a apreciação e 
votação das atas n.os 6/2014 e 7/2014, das reuniões realizadas nos dias 26 de setembro e 
2 de outubro de 2014, respetivamente, correspondentes à sessão ordinária do mês de 
setembro de 2014, e do seguinte ponto da ordem de trabalhos: 

3.º - Período da ordem do dia: 
1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. 
2. Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano 

de 2015. 
3. Lançamento de uma derrama, para o ano de 2015. 
4. Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 

concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2015. 
5. Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2015. 
6. Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2015. 
7. Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2015. 
8. Plano de Ajustamento Financeiro 2015/2026. 
9. Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2015. 
10. Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

para o ano de 2015. 
11. Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2015. 
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12. Autorização prévia ao Município de Peniche para a assunção de 
compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica 
para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não 
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano. 

13. Autorização prévia aos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento para a assunção de compromissos plurianuais identificados em orçamento 
e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais em que 
os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano. 

14. Apreciação da informação trimestral sobre a execução do Programa 
de Apoio à Economia Local (PAEL). 

15. Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 

A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
trinta e cinco minutos, encontrando-se na sala vinte e quatro dos vinte e cinco membros 
que compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Compareceu no decurso da reunião, pelas vinte e duas horas e cinquenta e sete 
minutos, após a votação do ponto dois da ordem do dia, e passou de imediato a participar 
nos trabalhos o senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU). 

O senhor Rogério Manuel Dias Cação (CDU) só participou na reunião até às zero 
horas e trinta minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto cinco da 
ordem do dia, e a senhora Ana Cristina Maia da Costa (CDU) só participou na reunião 
até à uma hora e dez minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto nove 
da ordem do dia. 

O senhor Pedro Alexandre Lourenço Barata encontrava-se a substituir o senhor 
presidente da Junta da Freguesia de Ferrel, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Os senhores Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Humberto Manuel 
Costa Ferreira (PS) e Nuno Miguel Vitória Carriço (PS) encontravam-se a substituir os 
senhores Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), Anabela Correia Dias (PS) e Natália 
Susana Colaço Rocha (PS) 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 Licínio Pereira (CDU), Inês Fitas 
Cação (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU) e Ana Filipa Ferreira Nicolau 
(PS), por serem os membros que se seguiam nas respetivas listas, também comunicaram 
a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara Municipal, senhor António José 
Ferreira Sousa Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 
48.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e os senhores Vereadores Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), Vice-Presidente da Câmara, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e André Sebastião da Silva Cardoso (PSD), este último 
em substituição do senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD). 

 
ATAS DAS REUNIÕES ANT ERIORES :  

 
Conforme ficou acordado na primeira reunião da presente sessão, foram 

novamente presentes as atas n.os 6/2014 e 7/2014, das reuniões realizadas nos dias 26 de 
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setembro e 2 de outubro de 2014, respetivamente, correspondentes à sessão ordinária do 
mês de setembro de 2014, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os respetivos 
textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal, ao 
abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. A 
senhora Presidente da Mesa informou que, na sequência de sugestões apresentadas pelos 
senhores Vítor Mamede e Ademar Marques e por ela própria, foram introduzidas 
pequenas correções aos textos que foram enviados aos membros da Assembleia 
Municipal. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 6/2014 – Aprovada, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores 

António Salvador (PSD), Vítor Mamede (PS), Américo Gonçalves (PS) e Nuno Carriço 
(PS) e vinte votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes. 

Ata n.º 7/2014 – Aprovada, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores 
José Leitão (PSD), Ademar Marques (PSD), Ana Maia (CDU) e Nuno Carriço (PS) e vinte 
votos a favor, dos restantes membros da Assembleia Municipal presentes. 

Os membros da Assembleia Municipal que se abstiveram na votação das atas 
informaram que o fizeram por não terem estado presentes nas respetivas reuniões. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
1. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO  FINANCEIRA 

DO MESMO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Paulo Balau (PSD): 
Felicitou o executivo por ter trazido à cidade de Peniche a RTP, que apresentou 

um programa, onde a promoção às rendas de Bilros e ao associativismo teve grande 
destaque, e pela capacidade de tornar mais ocupado o tempo dos idosos, através destes 
programas de entretenimento. 

Pediu esclarecimento relativamente à presença do senhor Presidente da Câmara 
numa ação de promoção dos bordados de Óbidos e relativamente ao valor avultado da 
dívida aos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Peniche. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que gostaria que o senhor Presidente da Câmara traçasse uma panorâmica, 

sobre o plano de ação para o turismo 20/20 e que referisse que contributos e implicações, 
este plano tem para o nosso concelho.   

 
José Amador (CDU): 
Na sequência da informação escrita do senhor Presidente da Câmara, 
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relativamente à reunião que referiu ter tido com a European Seafood Investments 
Portugal (ESIP), questionou se o que ficou estabelecido está a ser cumprido, ou se existem 
algumas dificuldades, nesse sentido. 

Disse não sentir necessidade de colocar qualquer questão relativamente aos 
Estaleiros Navais, uma vez que ficou esclarecido com a informação que foi prestada na 
última Assembleia Municipal. 

Manifestou, uma vez mais, o seu contentamento pela diminuição do valor da 
dívida da Câmara Municipal, em tão pouco espaço de tempo, provando assim o esforço 
significativo que a Câmara está a fazer, uma vez que aquando da tomada de posse existia 
também uma dívida altíssima, acima de 13 milhões. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Manifestou preocupação pela ausência de informação, relativamente aos passos 

concretos dados para aplicar o regulamento do autocaravanismo, apelando, uma vez 
mais, para que se dê início a esta questão, por forma a que este flagelo, para o qual tem 
vindo a alertar, de ocupação das autocaravanas em parques de estacionamento, arribas, 
etc., possa estar resolvido já para o ano. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente ao programa da RTP, acrescentou que para além dos aspetos 

referidos pelo senhor Paulo Balau, foram ainda focadas as questões relacionadas com o 
turismo, os investimentos em curso e a atratividade existente em todo o concelho. 

Sobre a presença na ação de promoção dos bordados de Óbidos, disse pugnar 
sempre por ter a melhor das relações com todos os municípios e que quis corresponder 
ao convite feito por parte da Câmara Municipal de Óbidos em conjunto com uma 
Associação, uma vez que estes estariam a valorizar as nossas rendas, com um desfile de 
peças com aplicações de renda de bilros. 

Em relação à questão do valor da dívida aos Serviços Municipalizados de Águas 
e Saneamento, esclareceu que se trata dos valores negociados entre a Câmara Municipal 
e os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, ou seja, o plano de pagamentos 
acordado e que está a ser cumprido. 

Disse que o plano de ação para o turismo foi desenvolvido pelo Turismo de 
Portugal e que não tinha sido apresentado o plano de ação, mas sim, o enquadramento 
desse plano, manifestando alguma preocupação relativamente a esse plano poder vir a 
apontar uma maior concentração de meios nos destinos mais densos, do ponto de vista 
populacional, prejudicando os outros. 

Informou que os investimentos por parte da ESIP têm vindo a ser concretizados, 
nomeadamente os investimentos ao nível das medidas ambientais, bem como ao nível de 
recursos humanos, uma vez que o prazo para integração nos quadros de cem 
trabalhadores ainda não foi ultrapassado. 

Em relação à situação financeira da Câmara Municipal, disse ser uma situação 
que tem vindo a evoluir de uma forma bastante positiva, nomeadamente na questão das 
disponibilidades, acautelando sempre os investimentos, mas que resulta muito da 
diminuição de despesa com a realização de algumas atividades e de alguns investimentos 
que gostaria de fazer. 
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Informou ainda que, no quadro do PAEL, já foram atingidos os objetivos que 
eram esperados alcançar só em 2016. 

Registou o apelo do senhor Ademar Marques relativamente às questões do 
autocaravanismo e na ligação com os serviços, disse que iria fazer o necessário para que 
a situação fosse solucionada.  
 

Américo Gonçalves (PS): 
Solicitou esclarecimento, uma vez que ficou com dúvidas em relação à questão 

da dívida dos 13 milhões que o senhor José Amador referiu, se era do mandato anterior, 
pertencente ao senhor Presidente, ou de outro mandato de outra força politica. 
 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que o que estava a ser analisado era a situação financeira atual do 

Município e que relativamente ao assunto colocado pelo senhor Américo Gonçalves era 
um assunto já muito debatido e que já se encontrava ultrapassado. 

 
2. FIXAÇÃO DE TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O 

ANO DE 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal de Peniche, aprovada por 

maioria, em reunião de 30 de outubro de 2014, que propõe que sejam fixadas as taxas de 
0,8%, para os prédios rústicos, e 0,35%, para os prédios urbanos, e que seja fixada uma 
majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados que tenham 
pendentes notificações municipais de intimação e uma minoração de 30% sobre a taxa 
aplicável a prédios urbanos localizados nos centros históricos do concelho que, tendo 
sido alvo de notificação municipal de intimação, tenham sofrido obras de recuperação 
devidamente comprovadas. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que, relativamente a este ponto, o PSD realça o trabalho desenvolvido para 

a inclusão das medidas de majoração e minoração e considerou que foi dado um passo 
em frente para uma maior equidade. 

Relembrando que, em 2012, o PSD votou contra a proposta da Câmara Municipal, 
por não incluir este tipo de medidas. Saudou o facto de terem sido agora atendidas estas 
medidas e sublinhou, no entanto, que poderiam ser efetuadas algumas melhorias.  

Sugeriu que se proceda à delimitação de áreas territoriais, ao abrigo do Programa 
de Reabilitação Urbana, que o Município tem em curso e que se encontra referenciado 
nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento. 
 

Rogério Cação (CDU): 
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Disse que não se pode ser irrealista ao ponto de não se perceber que, se se quer 
que se façam as obras que as pessoas reconhecem como urgentes, a Câmara tem que ter 
receitas, e que esta é uma forma de receita importante. 

Esclareceu que não tem nenhuma objeção de princípio ao que a senhora Célia 
Martins disse, no entanto, disse que o que interessa considerar é o impacto que isso possa 
ter nessas receitas, que mais uma vez, classifica como bastante importante para o 
Município e partindo do princípio que essa receita é reinvestida em benefício dos 
munícipes. 

Disse concordar com a senhora Célia Martins, no sentido de poderem ser 
introduzidas melhorias neste processo, mas saudou o esforço efetuado para inclusão das 
novas medidas de majoração e minoração, que já são melhorias em relação ao ano 
passado. 

Disse que a CDU concordava com a manutenção da taxa, esperando que, quando 
a situação do financiamento das autarquias melhorar, se possa diminuir a taxa para 
metade. 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Manifestou o seu descontentamento relativamente à intervenção do senhor 

Presidente, relembrando que quando a CDU se encontrava na oposição, a posição tomada 
em relação a estas questões era bem diferente da atual. Disse ainda não concordar, nem 
entender, que se junte taxas e Orçamento na mesma sessão da Assembleia Municipal, na 
medida em que se deveriam aprovar em primeiro lugar as taxas e depois o Orçamento.
  

Rogério Cação (CDU): 
Referiu ser interessante apontar o dedo à demagogia com um exercício 

claramente demagógico, como havia acabado de fazer o senhor Américo Gonçalves. 
Disse, ainda, estarem a trabalhar com a objetividade dos números, e que contra factos não 
existem argumentos. 
 

Henrique Estrelinha (PS): 
Propôs, em nome do Partido Socialista, baixar o IMI, para prédios urbanos, para 

uma taxa de 0,33%, tendo em conta uma série de considerações, nomeadamente, a 
representação de um corte inferior ao aumento da receita que se irá verificar, abrangência 
a mais famílias, do que qualquer outro imposto, sinalização às famílias que já possuem 
uma enorme carga fiscal, etc. 
 

Ademar Marques (PSD): 
Na sequência do que já havia sido dito, referiu uma vez mais, que têm defendido 

sempre a introdução das majorações e minorações, porque entendem ser um instrumento 
fundamental para a reabilitação urbana. 

Disse que o Partido Social Democrata está disposto a viabilizar a proposta da 
Câmara Municipal com a sua abstenção, no pressuposto de que, para o ano, esta proposta 
apresente melhorias e, no caso de se prever um aumento exponencial da receita, se 
contemple uma redução da taxa. 
 

José Amador (CDU): 
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Relativamente à proposta apresentada pelo PS, relembrou que a taxa de IMI mais 
alta até hoje foi quando o PS estava na Câmara. 

 Deu conhecimento de que as câmaras com as maiores taxas de IMI são todas do 
PS, segundo informação da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse valorizarem o documento das minorações e majorações, como uma 

proposta em desenvolvimento para o futuro, e nesse sentido, acham ser uma evolução 
muito positiva da proposta do IMI pare este ano.  

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que a metodologia para o próximo ano passará por definir, em 

primeiro lugar, as taxas e, depois, em função das taxas, elaborar o Orçamento e as 
Grandes Opções do Plano. 

Disse que, se houvesse uma redução das taxas, tal como havia sido proposto pelo 
PS, teria de ser feita a reconfiguração de um conjunto de situações e que julga que os 
argumentos que foram utilizados pelo PS não são suficientes para contrapor o 
investimento. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Reiterou a ideia de que faz todo o sentido que as taxas sejam definidas e 

aprovadas antes da elaboração do Orçamento e que poderiam ser alteradas, caso 
houvesse essa intenção da Assembleia. 

Esclareceu que a taxa que havia sido colocada com valor alto, na altura em que o 
PS estava na Câmara, foi porque ainda não se tinha conhecimento da receita que iria 
resultar, mas que tinha como objetivo baixar progressivamente ao longo dos anos. 

Disse prever que, para o próximo ano, haja mais majorações do que minorações, 
e que a sobrecarga para os munícipes será maior, uma vez que além da cláusula de 
salvaguarda ainda irá existir a cláusula imposta em Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que, no domínio da reabilitação urbana, existe a determinação de 

recorrer à consultoria externa, que pegue no trabalho já efetuado anteriormente e que se 
aplique aos outros núcleos urbanos e históricos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Esclareceu que nos documentos que vieram a acompanhar a proposta da Câmara 

Municipal há, na questão dos critérios de aplicação da taxa majorada, uma alínea que diz 
que “os proprietários que comprovem documentalmente a falta de recursos para 
realização das obras para que foram notificados, ficam isentos de majoração”, sendo esta 
uma questão que leva à abstenção e à viabilização da proposta da CDU, mas com algumas 
reservas. 

Disse ser uma medida fundamental para que o mercado imobiliário funcione.  
 

João Gomes (PS): 
Questionou como iria ser feita a avaliação, se os proprietários podem ou não 
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recuperar as casas. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondeu que os critérios terão a ver com a apresentação da declaração de 

rendimentos. 
  
Em resumo, a proposta da Câmara Municipal de Peniche propõe que sejam 

fixadas as taxas de 0,8%, para os prédios rústicos, e 0,35%, para os prédios urbanos, e que 
seja fixada uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
que tenham pendentes notificações municipais de intimação e uma minoração de 30% 
sobre a taxa aplicável a prédios urbanos localizados nos centros históricos do concelho 
que, tendo sido alvo de notificação municipal de intimação, tenham sofrido obras de 
recuperação devidamente comprovadas, e o grupo do Partido Socialista propôs que a 
taxa a fixar para os prédios urbanos seja de 0,33%, mantendo-se em tudo o restante a 
proposta da Câmara Municipal. 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal, de braço no ar, 
foi a mesma aprovada, por maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros da 
Coligação Democrática Unitária, sete (7) votos contra, dos membros do Partido Socialista, 
e sete (7) abstenções, dos membros do Partido Social Democrata. 

Por consenso entre os grupos partidários, submeteu-se também a proposta do 
Partido Socialista a votação nominal, de braço no ar, tendo obtido sete (7) votos a favor, 
dos membros do Partido Socialista, dez (10) votos contra, dos membros da Coligação 
Democrática Unitária, e sete (7) abstenções, dos membros do Partido Social Democrata. 

 
Deliberação n.º 47/2014: Considerando os resultados das duas votações 

anteriores, a Assembleia Municipal de Peniche, no uso da competência estabelecida na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
deliberou, por maioria: 

1. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, fixar uma taxa de 
0,8% (zero vírgula oito por cento) para os prédios rústicos, para vigorar no ano de 2015; 

2. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
fixar uma taxa de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) para os prédios urbanos, 
para vigorar no ano de 2015; 

3. Ao abrigo do n.º 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma majoração de 30% (trinta por cento) sobre a taxa aplicável a prédios 
urbanos degradados que tenham pendentes notificações municipais de intimação, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação, 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; 

4. Ao abrigo do n.º 6 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma minoração de 30% (trinta por cento) sobre a taxa aplicável a prédios 
urbanos localizados nos centros históricos do concelho que, tendo sido alvo de 
notificação municipal de intimação, ao abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, para realização de obras, tenham 
sofrido obras de recuperação devidamente comprovadas. 
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Os prédios abrangidos pelos pontos três e quatro são os constantes nas listagens 
elaboradas pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística que aqui se dão por 
reproduzidas e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.18) 

 
O grupo do Partido Socialista entregou a seguinte declaração de voto: 
 
«Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, da Assembleia Municipal ordinária de 

21 de Novembro de 2014, Fixação e votação de taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
para o ano de 2015, o Partido Socialista defendeu uma descida para 0,33% para prédios urbanos, 
de acordo com os seguintes argumentos: 

a) Haverá um aumento da receita no ano de 2015 em relação ao ano de 2014, mesmo 
diminuindo a taxa para 0,33% nos prédios urbanos; 

b) Este é um imposto que abrange um maior número de famílias, sendo que esta descida 
permitiria haver maior disponibilidade financeira na economia local; 

c) Seria um sinal às famílias do concelho de Peniche, as quais já têm uma enorme carga 
fiscal e cortes nas remunerações, fruto da política de austeridade do atual governo PSD/CDS; 

d) Por último, a cláusula de salvaguarda foi extinta, de acordo com o Orçamento de 
Estado para 2015, facto que aumentará o valor de IMI pago em 2015. 

Peniche, 21 de Novembro de 2014» 
 
O grupo do Partido Social Democrata entregou a seguinte declaração de voto: 
 
«Os Membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD abstêm-se na votação da 

proposta da Câmara Municipal para as taxas de IMI para o ano de 2015, com os seguintes 
fundamentos: 

- O PSD entende que deve haver uma redução das taxas de IMI, à semelhança do que 
aconteceu por iniciativa de PSD e PS em 2012. 

- A CDU foi contra a baixa do IMI em 2012 e no ano passado pretendia voltar a subir a 
taxa, algo contra o que a oposição novamente se opôs. 
Este ano, apesar de se verificar a manutenção das taxas, foram introduzidas as majorações e as 
minorações, reivindicação do PSD, instrumento fundamental para promover a reabilitação urbana. 
Queremos acreditar que desta vez funcione.  
              - Contudo, é fundamental olharmos pelas pessoas de Peniche naquele que é um dos poucos 
instrumentos em que podemos aliviar o orçamento das famílias. A Câmara pode e deve baixar o 
IMI, sobretudo porque a receita continua a subir, mesmo com a redução da taxa em 2012. 

Nesse sentido, a abstenção do PSD relativamente às taxas para 2014 vai acompanhada da 
firme vontade de as ver baixar em 2015. 

Peniche, 24 de Novembro de 2014» 
 
 
O grupo da Coligação Democrática Unitária informou que iria entregar 

declaração de voto. 
 

3. LANÇAMENTO DE UMA DER RAMA ,  PARA O ANO DE 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do terceiro ponto da ordem do 
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dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014, que propõe o lançamento de 
uma Derrama para o ano de 2015, de 1% (um por cento) sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), exceto para os 
sujeitos passivos com um volume de negócio no ano anterior que não ultrapasse 
150 000,00 euros, para os quais será fixada uma taxa de 0% (zero por cento), nos termos e 
ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e a isenção para as entidades 
que se tenham constituído e tenham instalado a sua sede no concelho de Peniche, nos 
anos de 2012, 2013 e 2014, ou que tenham alterado a sua sede social para o concelho de 
Peniche no mesmo período. 

 
José Leitão (PSD): 
Referiu, uma vez mais, que o PSD é contra a Derrama, no entanto, gostaria de 

questionar se tem só a ver com a questão da taxa ou com outra questão, o facto de, para 
2015, estarem orçamentados 150 mil euros de receita de Derrama e, em outubro de 2014, 
já estar cobrado mais do que o previsto para todo ano. Solicitou esclarecimento quanto 
ao cálculo que levou ao resultado dos 150 mil euros. 

Disse que, apesar de não concordarem com a Derrama, iriam apresentar 
posteriormente uma opção para utilização da folga orçamental e que não iriam 
inviabilizar a proposta da Câmara Municipal, relativamente à Derrama. 

Deu conhecimento que, para o PSD, seria o último ano da Derrama, uma vez que 
existe tempo para preparação das rubricas de despesa e para se encontrar uma alternativa 
à derrama, enquanto receita. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Fez o convite ao executivo para ser pioneiro na questão da Derrama e destinar 

uma pequena percentagem para todas as freguesia do concelho. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Esclareceu o senhor José Leitão que, em setembro de 2014, o valor arrecadado foi 

de 149 mil euros, e que os elementos foram preparados com base nestes valores. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que a informação que tinha era que, em 31 de outubro, já se teriam 

arrecadado mais vinte mil euros, em relação ao valor que o senhor Presidente da Câmara 
referiu, e que de qualquer forma, a 30 de setembro, o ano ainda não estava acabado.  

Questionou se seria um erro, passível de ser corrigido ou uma previsão da 
Câmara de recessão da economia no Concelho ou, ainda, uma almofada financeira criada 
intencionalmente.  
 

Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse ter-se trabalhado em função da previsão que existia e que a Derrama faz 

parte do conjunto das medidas incluídas no PAEL. 
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Informou que iria estar atento às propostas que iriam ser apresentadas, 
relativamente à Derrama. 

 
Deliberação n.º 48/2014: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por maioria, com um (1) voto contra, do senhor Paulo Balau, treze (13) 
abstenções, dos membros do PS (7) e dos membros do PSD (6), exceto o senhor Paulo 
Balau, e onze (11) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, 
aprovar o lançamento de uma Derrama para o ano de 2015, de 1% (um por cento) sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC), exceto para os sujeitos passivos com um volume de negócio no ano 
anterior que não ultrapasse cento e cinquenta mil euros e para as entidades que se tenham 
constituído e tenham instalado a sua sede no concelho de Peniche, nos anos de 2012, 2013 
e 2014, ou que tenham alterado a sua sede social para o concelho de Peniche, no mesmo 
período, para os quais é fixada uma taxa de 0% (zero por cento), nos termos e ao abrigo 
do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
4. PARTICIPAÇÃO NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISC AL NO 

CONCELHO DE PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DO ANO 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014, que propõe que a participação 
no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente 
aos rendimentos do ano 2015, para inclusão no orçamento municipal de 2016, seja de 5 % 
(cinco por cento), ao abrigo do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Referiu que o PSD fez uma abordagem global relativamente aos impostos 

municipais e à participação nos impostos nacionais, à possibilidade de devolução de 5% 
do IRS, mas também ao cumprimento do PAEL e verificou que o cumprimento do PAEL 
só se verifica do lado da receita, implicando uma reflexão relativamente à manutenção 
das taxas e à possibilidade de se fazer mais do lado da despesa. 

Informou que a posição do PSD seria de votar contra a proposta da Câmara 
Municipal e de propor que a participação no IRS seja reduzida para 4%.   
 

Rogério Cação (CDU): 
Discordou da leitura feita, de não ter havido tentativas de diminuição dos custos, 

uma vez tem sido feito esse esforço, no que é possível, apesar de, nem sempre, isso ser 
tão visível quanto gostaria. 

Disse que o montante proveniente do IRS permite redistribuir alguma riqueza, 
através de investimentos que a Câmara tem que fazer, e para os quais não terá grandes 
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possibilidades se não contar com estas receitas.  
Esclareceu que, por trás destas decisões estão princípios de funcionamento, não 

sendo por acaso que 75,3% dos municípios têm taxas altas. 
Disse ser uma posição em defesa dos munícipes, partindo do princípio que estas   

receitas são fundamentais para que a Câmara possa cumprir o seu mandato com a 
exigência que lhe é cada vez mais pedida, naquilo que é a execução do seu plano de ação. 
 

Jorge Guerreiro (CDU): 
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara a reconfirmação de que o cumprimento 

do PAEL, por parte da Câmara Municipal de Peniche, se deve, em grande parte, à não 
realização de algumas obras e não ao aumento da receita. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Deu conhecimento da posição que o PS tem, relativamente ao IRS, dizendo que 

se trata de um imposto que atinge muito menos gente do que o IMI e que se iriam abster 
na votação da proposta da Câmara Municipal. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Esclareceu que a proposta apresentada pelo PS foi no sentido de baixar as taxas 

de IMI e não de IRS, porque, uma vez feitas as contas, a descida de receita provocada pela 
redução da taxa de IMI era perfeitamente acomodável pelo aumento de receita que vai 
haver de IMI no próximo ano, nomeadamente através da cláusula de salvaguarda.  

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Referiu que a alteração das taxas de IRS só iria ter impacto para quem ganha mais 

e que esta não é a forma de beneficiar os que mais precisam. 
 
José Leitão (PSD): 
Referiu, uma vez mais, a subavaliação feita no IMI e na Derrama. 
Disse que deveria ser cruzada toda a informação, e não serem mencionados 

valores isolados, uma vez que podem haver municípios que possuem uma taxa máxima 
de IRS e não têm Derrama ou as taxas de IMI são muito baixas. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Em resposta ao senhor José Leitão, disse ter sido feita uma análise comparada, 

também em relação às taxas de IMI. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, no seu entendimento a cobrança dos 5% do IRS não é aplicada 

unicamente aos que pagam IRS no final da coleta, porque segundo o que vem no artigo, 
é depois das deduções, que estão previstas no código do IRS, que é aplicada a taxa de 5%, 
logo, os que recebem, também vão receber menos esses 5%. 

 
Em resumo, a proposta da Câmara Municipal de Peniche propõe que a 

participação no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do 
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ano 2015, para inclusão no orçamento municipal de 2016, seja de 5% e o grupo do Partido 
Social Democrata propõe que a participação no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano 2015, para inclusão no orçamento municipal de 
2016, seja de 4%. 

Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação nominal, de braço no ar, 
foi a mesma aprovada, por maioria, com onze (11) votos a favor, dos membros da 
Coligação Democrática Unitária, seis (6) votos contra, dos membros do Partido Social 
Democrata, exceto o senhor António Salvador, e oito (8) abstenções, dos membros do 
Partido Socialista (7) e do senhor António Salvador (PSD). 

Por coerência com o procedimento adotado para o ponto 2, não obstante o senhor 
Ademar Marques ter declarado que o grupo do Partido Social Democrata prescindia 
desse ato, submeteu-se também a proposta do Partido Social Democrata a votação 
nominal, de braço no ar, tendo obtido seis (6) votos a favor, dos membros do Partido 
Social Democrata, exceto do senhor António Salvador, onze (11) votos contra, dos 
membros da Coligação Democrática Unitária, e oito (8) abstenções, dos membros do 
Partido Socialista e do senhor António Salvador (PSD). 

 
Deliberação n.º 49/2014: Considerando os resultados das duas votações 

anteriores, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência 
estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e ao abrigo do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, por maioria, 
que a participação no Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS) dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos 
rendimentos do ano 2015, para inclusão no orçamento municipal de 2016, será de 5% 
(cinco por cento). 

 
Todos os grupos políticos informaram que iriam entregar declarações de voto. 
 

5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 

2015: 
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 
 
Ademar Marques (PSD): 

 
Disse que esperava ver um documento mais arrojado, no sentido de ver linhas 

orientadoras que fossem coincidentes com a necessidade de relançamento da economia.  
Disse ter tido acesso legitimo a um documento assinado pelo senhor Vice-

Presidente da Câmara, em substituição do senhor Presidente da Câmara, onde destacava 
um “concelho heterogéneo, com baixo nível de poder de compra, dificuldade de 
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integração no mercado de trabalho, elevado índice de pobreza e família em situação de 
carência económica e habitacional”. 

Considerou ser um relato preocupante da situação económica do Concelho e, por 
isso, deveria estar vertido nas Grandes Opções do Plano, com a descrição daquilo que é 
a realidade, e sobretudo, deveriam estar vertidas as estratégias para se ultrapassar esta 
situação, as quais passam por procurar investimento, não querendo dizer com isto que 
seja só esta a atividade do município. Considera que, face à descrição exaustiva daquilo 
que são as metas do Portugal 2020, faltam as consequências, ou seja, uma vez que o 
Portugal 2020 está vocacionado para o relançamento da economia, julga faltar a vontade 
de ação.  

Manifestou o seu contentamento pela inclusão de algumas propostas apresentadas 
pelo PSD, nomeadamente a questão do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 
 
 

Henrique Estrelinha (PS): 
Disse esperar um pouco mais, relativamente a este documento, e que havia 

verificado alguns textos repetidos, em relação ao ano anterior, nomeadamente sobre a 
questão do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, do Mercado Municipal, Universidade 
Sénior e a falta de textos relacionados, por exemplo, com o Centro de Canoagem do Oeste, 
empreendedorismo, Biblioteca Municipal e segunda fase das obras do Fosso da Muralha. 

Questionou, ainda, se existe alguma coisa pensada em relação à futura Marina 
de Peniche e se tem havido acompanhamento em relação à situação da Biblioteca 
Municipal. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que, na sua opinião, se trata de um plano bem estruturado e que 

concordava que existiam grandes opções, mas que outras eram unicamente opções, no 
entanto, esclareceu que as opções políticas são feitas de coisas grandes e outras mais 
pequenas. 

Deixou algumas notas que julga serem importantes, nomeadamente a opção pelo 
rigor e equilíbrio, nas opções de investimento, a ponderação e visão estratégica na gestão 
dos recursos humanos, não só no cumprimento dos indicadores que são impostos 
legalmente, mas não deixando de gerir as oportunidades de consolidação e renovação, 
como acontece até com a abertura de algumas vagas.  

Relativamente ao ordenamento do território, verificou que a continuação das 
obras do Fosso da Muralha estavam referenciadas, e sobre o Portugal 2020, e dado o 
atraso que foi patente na aprovação de todos os mecanismos associados aos diferentes 
programas do Portugal 2020, julga não ter sido possível fazer-se muito mais.  

Classificou como uma marca, também importante, a continuidade do processo 
de descentralização para as Juntas de Freguesia, a aposta nas marcas, como a Reserva da 
Biosfera e a Capital da Onda, a valorização do património histórico e museológico, a 
educação, e tudo o que a ela está associado. 

Saudou as Grandes Opções do Plano, dizendo que havia muito trabalho a fazer 
e que esperava que fosse bem-sucedido. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
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Disse que, apesar de todos os constrangimentos existentes, esperava do 
documento mais opções, mais ideias, coisas mais palpáveis. 

Manifestou a sua satisfação por ver, logo na primeira página do documento, a lei 
dos compromissos, que permite ter um orçamento mais real e uma execução orçamental 
muito mais próxima da realidade. 

Relativamente à continuidade da política de descentralização, disse que gostaria 
de saber se os acordos de execução e os contratos interadministrativos com as juntas de 
freguesia estão bem, se há necessidade de os reformular e de que forma é que podem 
influenciar o orçamento da Câmara Municipal, uma vez que, na altura, foram aprovados 
sem se saber se estavam ajustados à realidade. 

Questionou relativamente à prioridade das intervenções na rede viária e à forma 
que o Município de Peniche terá para ultrapassar a situação de incumprimento em 
relação ao limite das despesas com pessoal. 

Solicitou esclarecimento relativamente à forma como a Câmara pretende passar 
para a realidade o parágrafo da página 11, relativamente ao planeamento do urbanismo. 

Manifestou a sua preocupação relativamente à criação de mais habitação social. 
Solicitou esclarecimento sobre a forma de participação do Município nos projetos 

SWELL e LIFE Berlengas.  
Disse que gostaria de ter visto no documento alguma opção relativamente à 

agricultura. 
Disse que discordava de que a manutenção dos diversos equipamentos 

educativos sejam uma grande opção, uma vez que é uma obrigação da Câmara Municipal 
não os deixarem degradar, avaliando esta opção como uma “opçãozinha”. 

Em relação ao Mercado Municipal, disse querer saber se existem ideias, projetos, 
alguma coisa, para a sua reabilitação. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Relativamente à questão do empreendedorismo, referiu que existe um grupo de 

trabalho nesta área, na parte da Ação Social.  
Louvou o facto de o Município pretender que a Casa Municipal da Juventude 

passe para a sua posse. 
Disse caber a todos valorizar e dinamizar a rede museológica e não só a da 

cidade. 
Realçou a existência da iniciativa Orienta-te e das reuniões do Conselho 

Municipal da Juventude. 
Disse que, uma vez que existe uma forte tradição marítima, a questão da marca 

Peniche Capital Jovem do Mar é muito importante. 
Salientou a importância da continuação do trabalho com os seniores. 
 
Sérgio Leandro (CDU): 
Classificou o desígnio do mar como efetivo e disse que, em termos práticos, se 

encontrava bem patente em alguns dos projetos previstos nas Grandes Opções do Plano. 
Referiu o projeto SWELL e o retorno deste investimento para o Município. 
Discordou que Peniche Capital Jovem do Mar seja uma marca, considerando que é 

um projeto que permite capacitar os jovens para a questão da cultura marítima.  
 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 24.11.2014 * Livro 24 * Fl. 193 

Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Saudou a Câmara Municipal por verificar que, nas Grandes Opções do Plano, 

está referenciado o Festival Sabores do Mar, a Biblioteca Municipal, o alargamento do 
cemitério de Ferrel e a rede viária. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Congratulou a Câmara Municipal pelo início das obras no espaço Traquinas. 
Apelou ao cumprimento do Regimento de funcionamento da Assembleia. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse estar registado o apelo efetuado pela senhora Mariana Rocha, mas que são 

assuntos que necessitam de discussão, daí haver menos rigor na aplicação do Regimento. 
 

Ademar Marques (PSD): 
Propôs alterar-se o regulamento, nomeadamente limitar-se o tempo das 

intervenções iniciais da Câmara, tal como são as intervenções das bancadas. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Referiu, novamente, a questão da aplicação de herbicidas e sugeriu que, no 

próximo ano, se criasse uma equipa ou se contratasse alguém para fazer o levantamento 
de edifícios com amianto, visto serem dois assuntos de extrema importância, que 
deveriam ser considerados nas Grandes Opções do Plano. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Esclareceu o senhor Henrique Bertino de que não faz sentido discutir verbas nas 

Grandes Opções do Plano, mas sim no Orçamento, e o que havia dito anteriormente era 
que a Câmara deveria apostar na redução das despesas, mas, sobretudo, que existiam 
verbas de impostos que estavam claramente subavaliadas. 

Reiterou a ideia de que existem questões pontuais no Orçamento que deveriam 
ser alteradas, no entanto, disse não ser possível à Assembleia introduzir alterações ao 
Orçamento, por questões legais, competindo à Câmara essa alteração. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que onde haja oportunidade do Município poder apoiar a parte 

empresarial irá sempre fazê-lo, nomeadamente a partir da qualificação de uma entidade 
local para poder vir a gerir os grupos de ação local nos diversos domínios. 

Deu conhecimento de que se encontra em fase final o projeto de execução para 
prolongamento do esporão perpendicular ao Molhe Oeste, facto que vai ter implicações 
a nível empresarial, no entanto, é necessário executar primeiro. 

Esclareceu que o que havia perspetivado para a habitação social era a reabilitação 
e não a construção. 

Deu conhecimento de que as obras no espaço Traquinas têm a envolvência da 
Câmara, mas não são da Câmara. 

 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 
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Câmara, disse que: 
- Respondendo ao senhor Paulo Rodrigues, não era uma pequena opção fazer a 

intervenção proposta no parque escolar, uma vez que se tratam de 6 escolas na cidade e 
7 no resto do Concelho, que vão ocupar o serviço de carpintaria, durante todo o ano. 

- Relativamente à questão colocada sobre o amianto, não haver conhecimento 
oficial de nenhum caso. 

- Relativamente ao Mercado Municipal, têm havido reuniões com os operadores, 
foram tomadas algumas medidas, houve uma iniciativa de dinamização cultural do 
espaço, que por vontade dos operadores ainda se mantém, e a seu tempo, terão que ser 
feitas opções, até porque vão exigir investimento. 

- Em relação à Biblioteca Municipal, existem dois tipos de intervenção, a pontual 
e a prevista. 

- Relativamente à celebração dos protocolos, ainda não era possível fazer-se uma 
avaliação.  

 
Sendo zero horas e trinta minutos o senhor Rogério Cação (CDU) saiu da reunião, 

pelo que não participou na votação das deliberações que se seguem. 
 
Deliberação n.º 50/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e 
treze (13) abstenções, dos membros do Partido Social Democrata (7) e do Partido 
Socialista (6), aprovar as Grandes Opções do Plano do Município de Peniche para 2015. 
O senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), não estava 
presente na sala aquando da votação deste assunto. 

 
6. ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2015:  

 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 

reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que tem vindo a ser feita a discussão, relativamente ao orçamento, e que o 

PSD, na sua declaração de voto, faria a sua apreciação, que não seria diferente da que tem 
vindo a fazer.  

 
Deliberação n.º 51/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com nove (9) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e 
treze (13) abstenções, dos membros do Partido Social Democrata (7) e do Partido 
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Socialista (6), aprovar o Orçamento do Município de Peniche para 2015. O senhor 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), e a senhora Arminda Braz 
(CDU) não estavam presentes na sala aquando da votação deste assunto. 

 
7. MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2015:  

 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José Correia (CDU), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 
reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 

 
Deliberação n.º 52/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atendendo ao preceituado no n.º 3 no artigo 28.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por maioria, com dez (10) votos 
a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e treze (13) abstenções, dos 
membros do Partido Social Democrata (7) e do Partido Socialista (6), aprovar o Mapa de 
Pessoal do Município de Peniche para 2015. O senhor Secretário da Junta de Freguesia de 
Ferrel, Pedro Barata (PS), não estava presente na sala aquando da votação deste assunto. 

 
8. PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO 2015/2026:  

 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do oitavo ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José Correia (CDU), 
que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, 
em reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 

 
Deliberação n.º 53/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com dezasseis (16) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática 
Unitária (10) e do Partido Social Democrata (6), exceto a senhora Maria João Avelar, e oito 
(8) abstenções, dos membros do Partido Socialista (7) e da senhora Maria João Avelar 
(PSD), aprovar o ajustamento ao Plano de Ajustamento Financeiro 2015-2026, aprovado 
por esta Assembleia Municipal, em 2 de outubro de 2012, no âmbito do Programa de 
Apoio à Economia Local, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de 
agosto. (Doc.19) 

 
9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do nono ponto da ordem do dia, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
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Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por maioria, em 
reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Questionou se estava prevista a questão do fornecimento de água para a 

Freguesia do Olho Marinho. 
 
José Leitão (PSD): 
Considerou o documento simplista e com o objetivo único de cumprir calendário. 
Lamentou não estarem nas Grandes Opções do Plano questões mais profundas, 

que têm a ver com o futuro dos Serviços Municipalizados. 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Agradeceu o compromisso que o senhor Presidente da Câmara assumiu, 

relativamente à intervenção efetuada em Ferrel.  
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o PSD valoriza o facto de, ao fim de tantos anos inscritas as mesmas 

opções, nas Grandes Opções do Plano, estas estarem aparentemente prestes a serem 
concretizadas. 

Destacou a questão da revisão do contrato de fornecimento de águas, na medida 
em que esta possa permitir a concretização de mais investimentos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente à questão do abastecimento de água ao Olho Marinho, deu 

conhecimento de que iria reunir com os senhores presidentes da Junta de Freguesia do 
Olho Marinho e da Câmara Municipal de Óbidos, para discutirem essa questão. 

Aceitou a nota que o senhor José Leitão havia colocado. 
 
Sendo uma hora e dez minutos a senhora Ana Maia (CDU) saiu da reunião, pelo 

que não participou na votação das deliberações que se seguem. 
 
Deliberação n.º 54/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e 
do senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), e treze (13) 
abstenções, dos membros do Partido Social Democrata (7) e do Partido Socialista (6), 
exceto do senhor Pedro Barata, aprovar as Grandes Opções do Plano dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche para 2015. 

 
10. ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO ,  

PARA O ANO DE 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo ponto da ordem do 

dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José Correia 
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(CDU), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 

 
Deliberação n.º 55/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com dez (10) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária e 
do senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS), e treze (13) 
abstenções, dos membros do Partido Social Democrata (7) e do Partido Socialista (6), 
exceto do senhor Pedro Barata, aprovar o Orçamento dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento do Município de Peniche para 2015. 

 
11. MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO ,  PARA O ANO DE 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo primeiro ponto da 

ordem do dia, usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimi-

dade, em reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que gostaria de deixar um ponto de reflexão ao Conselho de Administração 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativamente ao quadro de 
pessoal. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que onde existe maior dificuldade com o pessoal é no serviço de 

piquete, por falta de disponibilidade dos trabalhadores, não se verificando qualquer 
constrangimento na capacidade de resposta e operacionalidade com a diminuição do 
pessoal operacional. 

 
Deliberação n.º 56/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
maioria, com nove (9) votos a favor, dos membros da Coligação Democrática Unitária, e 
catorze (14) abstenções, dos membros do Partido Social Democrata (7) e do Partido 
Socialista (7), aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Peniche para 2015. 

 
12. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA AO  MUNICÍPIO DE PENICHE PARA A ASSUNÇ ÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIAN UAIS IDENTIFICADOS EM ORÇAMENTO E 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA G ENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE OUTROS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS EM QUE O S ENCARGOS FINANCEIROS NÃO EXCEDAM O LIM ITE DE 

99  759,58  EUROS EM CADA ANO :  
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Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo segundo ponto da 

ordem do dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José 

Correia (CDU), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 

 
Deliberação n.º 57/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, para os efeitos previstos na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
127/12, de 21 de junho, por maioria, com uma (1) abstenção, do senhor Américo 
Gonçalves (PS), e com vinte e dois (22) votos a favor, dos membros da Coligação 
Democrática Unitária (9), do Partido Social Democrata (7) e do Partido Socialista (6), 
exceto do senhor Américo Gonçalves: 

1. Autorizar o Município a assumir compromissos plurianuais que resultem de 
planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

2. Que a autorização referida no número anterior abranja, também, os encargos 
não identificados nos documentos previsionais desde que não excedam os limites de 
99 759,58 euros em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e de três 
anos para a sua execução; 

3. Que a autorização referida nos números anteriores seja na condição de que, 
além das condições acima previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos 
previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, 
assim, como, cumpridos os demais requisitos legais de realização de despesas. 

A informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 23 de 
outubro de 2014, que serviu de base à presente deliberação, subscrita pelo senhor 
Presidente da Câmara, em 24 de outubro de 2014, dá-se aqui por reproduzida e arquiva-
se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.20) 

 
13. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA AO S SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO PARA A ASS UNÇÃO DE COMPROMISSO S PLURIANUAIS 

IDENTIFICADOS EM ORÇ AMENTO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA 

ASSUNÇÃO DE OUTROS COMPROMISSOS PLURIANU AIS EM QUE OS ENCARG OS 

FINANCEIROS NÃO EXCE DAM O LIMITE DE 99  759,58  EUROS EM CADA ANO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo terceiro ponto da 

ordem do dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José 

Correia (CDU), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2014. 

 
Deliberação n.º 58/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com vinte e três 
votos a favor, autorizar os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a assumir os 
compromissos plurianuais identificados no Orçamento dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento para 2015, conforme consta do mapa que aqui se dá por reproduzido 
e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, e autorizar, ainda, os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento a assumir compromissos plurianuais para 
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realizar despesas com a aquisição de bens e serviços, em 2015, que deem lugar a encargo 
orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 
quando não excedam os 99 759,58 euros em cada ano, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. (Doc.21) 

 
14. APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL):  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo quarto ponto da 

ordem do dia, usaram da palavra as senhoras: 
 
Célia Martins (PSD): 
Saudou o facto de terem sido acolhidas as sugestões efetuadas em sessão anterior 

da Assembleia e o esforço por parte dos serviços em tornar o documento mais claro, 
relativamente às versões anteriores, uma vez que as medidas são descritas com maior 
detalhe. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que se trata de um documento esclarecedor e que cumpre o objetivo de 

esclarecimento à assembleia. 
 

15. APOIO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO AO CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENICHE :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do décimo quinto ponto da 

ordem do dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António José 

Correia (CDU), que fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 
unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2014. 

 
Deliberação n.º 59/2014: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e três votos a favor, conceder autorização ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para deliberar sobre 
a concessão de apoios financeiros ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, no ano 2015, até ao valor máximo de 30 000,00 euros. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 60/2014: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  
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Sendo um hora e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última 
reunião da sessão ordinária do mês de novembro, da qual, para constar, se lavrou a 

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

Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da Mesa assino, nos termos dos 
números um e dois do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta 
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, ficando, simultaneamente, concluída 
a sessão ordinária de novembro de dois mil e catorze da Assembleia Municipal de 
Peniche. 

Os originais dos documentos referidos nos pontos cinco, seis, sete, nove, dez, e 
onze, aprovados nesta reunião, ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas, nos 
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 


