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ATA  N.º  6/2015 
 

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  J U N H 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  3 0  D E  J U N H O  D E  2 0 1 5 :  

 
Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente Presidente 
e Primeiro Secretário da Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), 
Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia e Peniche e 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação 
(CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José 
António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias 
(PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Mariana da Conceição Santos Rocha 
(CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz 
(CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão 
(PSD), Marcelino Lourenço Pereira (PSD), Carlos Miguel Teodoro Ratola (PSD) e Ana 
Filipa Ferreira Nicolau (PS) reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, para continuar 
os trabalhos da sessão ordinária do mês de junho, iniciada a 26 de junho de 2015, 
concretamente os seguintes pontos da ordem de trabalhos: 
 4.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; 
 3) Apreciação da atividade desenvolvida pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Peniche; 
 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para renovação 
das autorizações, concedidas em 26 de fevereiro de 2015, para abertura de procedimentos 
concursais para ocupar vários postos de trabalho; 
 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
autorização da abertura de procedimento concursal para a contratação de técnicos 
superiores no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 
2015/2016; 
 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
autorização da abertura de procedimento concursal para a constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o preenchimento de vários 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento para 2015; 
 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
reapreciação da majoração aplicada no âmbito da fixação da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2015, ao Condomínio da Rua da Praia, n.os 34 e 32, em 
São Bernardino; 
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 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a prestação 
de contas consolidadas relativas ao ano de 2014. 
 5.º - Aprovação da minuta da ata. 

A reunião foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta minutos, encontrando-se na sala dezanove os vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Os senhores Pedro Varão (CDU), Jacinto Oliveira (CDU) e Carlos Ratola (PSD) 
compareceram no decurso da reunião, durante o primeiro ponto da ordem do dia, e 
passaram de imediato a participar nos trabalhos. 

A senhora Ana Nicolau (PS) só participou na reunião até às vinte e três horas e 
trinta e cinco minutos, altura em que decorria a apreciação do ponto sete da ordem de 
trabalhos. 

O senhor Pedro Henrique 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 Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD), Carlos Miguel Teodoro Ratola (PSD) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) 
encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos 
Nicandro Bastos Jesus (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), Célia Sousa Martins (PSD), 
José António Leitão da Silva (PSD) e Vítor Manuel Farricha Mamede (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) e Humberto 
Manuel Costa Ferreira (PS), por serem os membros que se seguiam nas respetivas listas, 
também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores António Filipe Monteiro Victória 
(CDU), presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD) e Natália Susana Colaço Rocha (PS). 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, 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 Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana 
Abrantes (CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) 
e André Sebastião da Silva Cardoso (PSD), este último em substituição do senhor 
Vereador Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Segundo Secretário da Mesa, 

senhor Paulo Rodrigues (PSD), a senhora Presidente da Mesa solicitou ao representante 
do grupo do Partido Social Democrata que indicasse um substituto, nos termos do n.º 3 
do artigo 17.º do Regimento, tendo sido indicado o senhor António Manuel Prioste 
Salvador, Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que, de imediato, 
assumiu funções na mesa. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
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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: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento, salientando a atividade que tem sido 

desenvolvida no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020, a atividade do 
Conselho Municipal da Juventude, nomeadamente a preparação da Gala da Juventude e 
do projeto do Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, e a 
atividade relacionada com o associativismo, designadamente a preparação do projeto da 
Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche e o projeto do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo. 

Relativamente à situação financeira do Município, disse que, comparando as 
informações de abril e de junho, houve um aumento do valor total da dívida, de 8 781 630 
euros para 9 344 085 euros, resultado de se ter contraído um empréstimo, no valor de 
225 000 euros, para aquisição de um imóvel, sito na vila de Atouguia da Baleia, e de se 
ter tratado contabilisticamente o valor de 732 192 euros (675 867 a médio e longo prazo e 
56 325 a curto prazo), destinado ao Fundo de Apoio Municipal e a ser pago durante os 
próximos sete anos, havendo uma redução de 333 254 euros nas dívidas de curto prazo. 
Acrescentou que, se não fosse o Fundo de Apoio Municipal, teria havido uma redução da 
dívida total do Município, entre abril e junho de 2015, de cerca de 170 mil euros e, na 
dívida a curto prazo, de cerca de 390 mil euros. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou se o outro empréstimo, não o da aquisição do imóvel de Atouguia da 

Baleia, não deveria ter sido contabilizado nas contas de 2014. 
Lembrou que votou contra a contratação do empréstimo para aquisição do 

imóvel de Atouguia da Baleia, porque, quando não há dinheiro, não se devem fazer 
compras. 

Disse ao senhor José Amador que a dívida do Município, em 2015, terá mais um 
milhão de euros do que teve em 2014. 

Perguntou, também, qual o motivo do aumento do valor das horas 
extraordinárias pagas aos trabalhadores do Município. Sugeriu que, em algumas 
situações, se acabe com o trabalho extraordinário. 

 
José Amador (CDU): 
Disse que: 
- Não era para intervir, mas como o seu nome foi referido pelo senhor Américo 

Gonçalves terá de falar; 
- Se não se realizasse qualquer obra e se os serviços do Município fechassem, não 

se contrairia mais dívida; 
- Sem dinheiro não se compra nada; 
- Provavelmente, a dívida do Município irá aumentar, considerando os valores 
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que estão previstos para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 
- As obras, para se realizarem, têm de ser pagas; 
- A chamada de atenção do senhor Américo Gonçalves era desnecessária. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- A compra e a contratação do empréstimo para aquisição do imóvel de Atouguia 

da Baleia é o resultado do funcionamento da democracia; 
- O valor da dívida de curto prazo tem vindo a diminuir; 
- O empréstimo contraído para o financiamento de obras não poderia ter sido 

contabilizado no ano de 2014, porque ainda não tinha sido contratualizado; 
- O processo do referido empréstimo só se desenvolveu em 2015, porque teve de 

aguardar pelo visto do Tribunal de Contas; 
- Se o valor do Fundo de Apoio Municipal não estivesse contabilizado como dívida, 

o valor seria inferior; 
- O Governo da República é que entendeu que a contribuição dos municípios 

para o Fundo de Apoio Municipal deveria ser contabilizada como dívida; 
- O acréscimo da dívida deve-se a uma medida política que foi completamente 

estranha ao Município de Peniche; 
- Só no final do ano é que se poderá fazer o balanço do número de horas 

extraordinárias pagas pelo Município e a comparação com o ano de 2014; 
- A redução dos recursos humanos obriga a que, as tarefas, para poderem ser 

executas, se recorra a horas extraordinárias; 
- Não se recorre ao trabalho extraordinário por capricho, havendo, inclusive, 

dificuldade em que, em algumas situações, os trabalhadores façam horas extraordinárias, 
porque a remuneração não compensa; 

- No final do ano poder-se-á ver, rubrica a rubrica, onde houve aumento de 
trabalho extraordinário e qual o motivo. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Lembrou que o ponto dois da ordem do dia, apreciação das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi apreciado na 
primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal. 

 
3) APRECIAÇÃO DA ATIVIDA DE DESENVOLVIDA PELA COMISSÃO DE PROTEÇÃO 

DE CRIANÇAS E JOVENS DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que o Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens (CPCJ) de Peniche já esteve presente no expediente da sessão de abril e está 
disponível para consulta na plataforma digital destinada aos documentos referentes às 
sessões da Assembleia Municipal, mas que julgou conveniente que a senhora Vereadora 
Clara Abrantes, na qualidade de Presidente da CPCJ de Peniche, fizesse uma 
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apresentação do documento. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Fez a apresentação do Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Peniche, referente ao ano de 2014, que se encontra arquivado na 
pasta dos documentos referentes à sessão da Assembleia Municipal de abril de 2015. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a apresentação feita pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- No seu primeiro mandato ficou com a área social e convidou a senhora 

enfermeira Clara Abrantes para ser sua adjunta nessa área, por conhecer as suas 
características, nos mandatos seguintes, ao ser eleita como vereadora, atribuiu-lhe o 
Pelouro da Solidariedade Social; 

- O trabalho que a senhora Vereadora Clara Abrantes tem vindo a fazer durante 
estes anos dá-lhe uma grande tranquilidade, pela sua dimensão humana; 

- Faz um reconhecimento, muito sentido, ao trabalho da senhora Vereadora Clara 
Abrantes e ao que tem sido conseguido numa situação de grande adversidade social no 
concelho de Peniche, particularmente na cidade de Peniche; 

- Agradece a toda a equipa que tem trabalhado com a senhora Vereadora Clara 
Abrantes; 

- Agradece aos voluntários e às instituições que têm permitido a realização de 
um bom trabalho na área social. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a CPCJ de Peniche gere um número elevado de processos, o que deve 

ser motivo de preocupação para a Assembleia Municipal. 
Registou a falta de famílias de acolhimento e a necessidade de criação de um 

Centro de Apoio Familiar e de Aconselhamento Familiar (CAFAP). 
Lamentou o facto de algumas crianças serem acolhidas por instituições que são 

longe de Peniche, não pondo em causa a necessidade de alguma distância em casos 
pontuais. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Subscreve quase tudo o que foi dito; 
- Saúda a intervenção da CPCJ e a sua presidência; 
- Sabe que se trata de um trabalho ingrato, difícil, complexo e com poucos meios; 
- Saúda a interação e a intercooperação que existe com outras organizações que 

fazem com que a CPCJ funcione, não só com as entidades públicas, mas também com as 
entidades privadas; 

- As instituições de acolhimento de crianças já não são o que eram; 
- Por vezes, imagina-se as instituições como um grande asilo, com janelas de dois 

metros e meio de altura e grades, mas, hoje, as instituições são abertas e fazem falta para 
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situações onde o risco é evidente, porque servem de trampolim para outras soluções que 
são tomadas em meio inclusivo; 

- Em muitos domínios avança-se numa cruzada contra a institucionalização, 
cruzada de que ele é a favor, porque acha que as instituições têm de mudar, não porque 
elas não façam falta; 

- Já se vai muito longe, nas CPCJ, mas com mais meios ir-se-ia ainda mais longe; 
- O CAFAP é uma peça fundamental no domínio da CPCJ; 
- Fica satisfeito, e simultaneamente preocupado, quando vê estes relatórios, 

porque, apesar de tudo, estas crianças foram sinalizadas e têm acompanhamento, mas 
preocupa-o as outras, que não foram sinalizadas, que acredita que sejam muitas, porque 
a negligência tem muitas formas; 

- Felicita a CPCJ de Peniche pelo seu trabalho, não só o mais recente, mas todo o 
trabalho realizado ao longo da sua existência, que merece todo o respeito, admiração e 
gratidão. 

 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Agradeceu as palavras que foram dirigidas à CPCJ e a ela própria. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Agradeceu a apresentação feita pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 
Disse que, há algum tempo, houve uma polémica sobre os cortes que foram 

efetuados nesta área, tendo também havido notícias de que haveria a possibilidade de 
reforço das equipas, pelo que gostaria de saber se há necessidade, e se se aplica no caso 
de Peniche, o reforço das equipas. 

 
Vereadora Cristina Leitão (PSD): 
Colocou as seguintes questões: 
- Qual o número máximo de famílias de acolhimento que houve em Peniche e o 

motivo de, neste momento, apenas haver uma família de acolhimento? 
- Que medidas concretas é que têm sido tomadas para que esta realidade se 

altere? 
- Como é que uma família se pode tornar família de acolhimento e como é que 

cada um, dentro do seu papel, pode ajudar a que esta informação passe a mais pessoas, 
para que se altere a realidade atual? 

 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que a CPCJ de Peniche, na 

forma restrita, é composta por sete pessoas, sendo que duas não têm gestão processual, 
com 78 horas semanais para a gestão de 132 processos, pelo que não chega a ser uma hora 
semanal para cada processo, havendo a necessidade de se aumentar o número de horas. 

Respondendo à senhora Vereadora Cristina Leitão, disse que o promotor das 
famílias de acolhimento é o Centro Distrital de Leiria da Segurança Social, sendo 
necessária a inscrição das famílias. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
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- O grande problema é a dimensão de prestação de serviços que se pretende que 
as famílias de acolhimento sejam e a dificuldade que existe em traçar uma barreira entre 
o que é a prestação de um serviço e o desenvolver laços que vão além dessa prestação de 
serviços, que é o laço afetivo; 

- Por vezes acontece que a família de acolhimento é um obstáculo ao regresso à 
família de origem, pelos laços de afetividade criados entre a família de acolhimento e a 
criança e vice-versa; 

- Em tempos, ser família de acolhimento foi visto como um negócio, mas, 
atualmente, o que as famílias recebem é suficiente para as despesas da criança, mas não 
dá lucro; 

- Existem também exigências do ponto de vista emocional, relacional e cívico, 
pelo distanciamento que tem de ser feito, dada a provisoriedade da medida; 

- Para alterar a situação atual, teriam de se alterar as condições que são dadas às 
famílias de acolhimento, para melhor, e haver um grande investimento nas comunidades, 
no sentido de formar famílias para este serviço; 

- A institucionalização deve ser sempre o último recurso, mas, como é o mais fácil 
de assumir, acaba por se tomar esse caminho; 

- O que se pode fazer é apoiar a CPCJ para que este tipo de respostas possam 
aumentar nas comunidades. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu, mais uma vez, a apresentação feita pela senhora Vereadora Clara 

Abrantes e as intervenções dos membros da Assembleia Municipal. 
 

4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

RENOVAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES ,  CONCEDIDAS EM 26  DE FEVEREIRO DE 2015,  

PARA ABERTURA DE PRO CEDIMENTOS CONCURSAI S PARA OCUPAR VÁRIOS 

POSTOS DE TRABALHO :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 18 de abril de 2015. 

 
Deliberação n.º 40/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, com uma (1) abstenção, 
do senhor Paulo Balau (PSD), e vinte e um (21) votos a favor, dos restantes membros da 
Assembleia Municipal presentes na reunião, renovar as autorizações concedidas pelas 
deliberações n.os 13/2015, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015 e 
20/2015, tomadas pela Assembleia Municipal de Peniche, em sua sessão de 26 de 
fevereiro de 2015, para abertura de procedimentos concursais para ocupar vários postos 
de trabalho, observando o n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
com os fundamentos constantes na informação do Departamento Administrativo e 
Financeiro, datada de 11 de junho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se 
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.18) 
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5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AUTORIZAÇÃO DA ABERT URA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A 

CONTRATAÇÃO DE TÉCNI COS SUPERIORES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ,  PARA O ANO LETIVO 2015/2016:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do quinto ponto da 

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

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 15 de junho de 2015. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou se se pretende contratar o mesmo número de técnicos que se contratou 

para o ano letivo 2014/2015. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo à senhora Presidente da Mesa, disse que se trata de um número 

previsional, mas idêntico ao do ano letivo 2014/2015. 
 
Deliberação n.º 41/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por unanimidade, com vinte e 
dois (22) votos a favor, autorizar a abertura de um procedimento concursal para o 
recrutamento, por tempo determinado, de quarenta e seis técnicos superiores, no âmbito 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2015/2016, com os 
fundamentos constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, 
datada de 5 de junho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia 
em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.19) 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DE PROCEDIMENT O CONCURSAL PARA A 

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPR EGO PÚBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO ,  PARA O PREENCHIMENTO  DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO 

PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 

E SANEAMENTO PARA 2015:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 15 de junho de 2015. 

 
Deliberação n.º 42/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida n.º 
2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por unanimidade, com vinte e 
dois (22) votos a favor, autorizar a abertura de procedimento concursal para a 
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constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o 
preenchimento de vários postos de trabalho previstos no mapa de pessoal dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento para 2015, com os fundamentos constantes na 
deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento, na sua reunião ordinária realizada no dia 8 de junho de 2015, que 
aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. 
(Doc.20) 

 
7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

REAPRECIAÇÃO DA MAJO RAÇÃO APLICADA NO ÂMBITO DA FIXAÇÃO DA T AXA 

DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O ANO DE 2015,  AO 

CONDOMÍNIO DA RUA DA PRAIA ,  N .O S  34  E 32,  EM SÃO BERNARDINO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação e votação do sétimo ponto da 

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

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2015, referindo que 
se trata de retirar a majoração ao Imposto Municipal sobre Imóveis de um prédio que 
tinha um muro que ruiu, uma vez que, aquando da aplicação da referida majoração, 
ainda estavam a decorrer os prazos para reposição do muro, não estando, por isso, os 
proprietários em incumprimento. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Recomendou que, de futuro, se tenha atenção para que não voltem a ocorrer 

situações semelhantes à que está em apreciação. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Sugeriu que se encontre uma solução administrativa para que situações 

semelhantes à que está em apreciação não tenham de aguardar pela deliberação da 
Assembleia Municipal para serem resolvidas. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que situações como a que está em apreciação têm de ser evitadas, e de facto 

trata-se de uma exceção, mas sendo a aplicação da majoração uma competência da 
Assembleia Municipal também a retirada dessa majoração deve ser decidida pela 
Assembleia Municipal. 

Irá verificar com os serviços se, em caso de erro técnico, o assunto não poderá ser 
sujeito a ratificação da Assembleia Municipal, ou se existe outra solução para tornar o 
processo mais ágil. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- As majorações foram aprovadas pela Assembleia Municipal, em novembro, 

tendo o muro caído no mês anterior; 
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- A Assembleia Municipal não sabia qual era o andamento do processo e, a 
continuar assim, pode voltar a acontecer; 

- Há situações que duram há muitos anos, mas existem outras referentes a 
processos que ainda estão a decorrer, pelo que deve haver mais cuidado com estas 
situações; 

- Existem situações que já deveriam ter sido majoradas e nunca foram, 
nomeadamente na cidade de Peniche; 

- É importante que a Assembleia Municipal não receba situações para majorar ou 
minorar sem ter tempo para analisar os processos; 

- Deve aplicar-se majorações a quem não cuida dos seus prédios, mas deve haver 
cuidado na análise dos processos. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Leu uma informação do ex-Diretor do extinto Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística sobre o processo, que refere que o problema poderia ter sido resolvido 
mais atempadamente pelos proprietários do muro, uma vez que se tratava de uma 
situação de risco. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou se o senhor Vereador Filipe Sales tem alguma coisa a ver com este 

processo, uma vez que a ata da reunião da Câmara Municipal onde a proposta foi 
aprovada refere que o referido vereador não estava presente na sala durante a apreciação 
e votação assunto. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
O senhor Presidente da Câmara informou que o senhor Vereador Filipe Sales se 

ausentou da sala, não tendo dado conhecimento do motivo porque o fez, referindo a ata 
apenas o que aconteceu na reunião. 

 
A senhora Ana Nicolau (PS) deixou de participar na reunião quando decorria a 

apreciação deste ponto da ordem do dia. 
 
Deliberação n.º 43/2015: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no 

ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, com vinte e um (21) 
votos a favor, autorizar a exclusão dos imóveis referidos na informação do Chefe da 
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 4 de junho de 2015, que aqui se 
dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, da 
majoração aprovada em novembro de 2014. (Doc.21) 

 
8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIV AS AO ANO DE 2014:  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do oitavo ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 15 de junho de 2015. 
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Deliberação n.º 44/2015: Submetidos os Documentos de Prestação de Contas 

Consolidadas do Grupo Público Municipal de Peniche, que abrange o Município de 
Peniche e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche, relativas ao 
ano de 2014, a votação nominal, de braço no ar, no uso da competência estabelecida na 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 
2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, constatou-se o seguinte resultado: 

Votos contra: Zero (0). 
Abstenções: Uma (1) – do senhor Marcelino Pereira (PSD). 
Votos a favor: Vinte (20) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, do 

Partido Social Democrata (exceto do senhor Marcelino Pereira) e do Partido Socialista. 
Os originais dos Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do Grupo 

Público Municipal de Peniche do exercício de 2014 ficarão arquivados em pasta anexa aos 
livros 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. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 45/2015: 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 :  

 
Sendo vinte e três horas e quarenta minutos, a senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal declarou encerrada a segunda e última reunião da sessão 
ordinária do mês de junho, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém 
um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo 
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, que eu, Pedro Luís Gomes Ferreira, Assistente Técnico do 
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da 
Mesa assino. 


