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ATA N.º 44/2015 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2015 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, 

reuniu-se, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Impostos Municipais: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 

2016;----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2016; ---------------------------------  

 ------------------- 3) Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho 

de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2016; -------------------------------------------------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de 

resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2016; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de abastecimento de 

água, de saneamento de águas residuais e de prestação de serviços e serviços auxiliares dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016. --------------------------------  

 ------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezoito e quinze minutos, encontrando-se na 

sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------------------------------  

Estiveram presentes durante toda a reunião os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes 

Teodoro, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo 

e Financeiro, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações por unanimidade e votação nominal: ---------------------------------------------------------  

 

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 

 

A Câmara Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos 1 a 3 da ordem do dia em conjunto, 

tendo usado da palavra os senhores:--------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Presidente da Câmara deu conta dos cenários admitidos para a reunião, que seriam de 

apreciação e aprovação, sendo esta última, no caso de estarem reunidas as condições para tal. 

Disse que a abordagem à questão dos impostos era importante para a concretização dos 

investimentos, face às múltiplas frentes em que estão envolvidos. Relembrou quais eram as 

frentes de envolvimento, designadamente as questões do ITI, do PEDU, entre outros 

investimentos, que vão para além desta possibilidade de comparticipação e que assumem uma 
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importância e peso significativo. Sublinhou todo o trabalho que tem vindo a ser feito, de 

contenção ao nível das despesas, considerando ser o único caminho possível, dada a natureza das 

receitas. Deu conta da necessidade de se proceder a alguns aumentos, nas percentagens dos 

impostos, dados os desafios e pretensões, no entanto, disse parecer-lhe sensato e razoável as 

propostas apresentadas, de manutenção dos valores de IRS, derrama e taxas de IMI e listas de 

majoração e minoração, as quais estão a ser trabalhadas para apresentação em Assembleia 

Municipal, no mês de novembro. Disse que a novidade apresentada este ano na questão dos 

impostos tinha a ver com a responsabilidade que o Governo lançou e a expectativa que criou às 

famílias numerosas, de se aplicar uma redução no valor do IMI. Referiu a obrigatoriedade de, em 

2016, se elaborar um regulamento fiscal associado à ARU e às Operações de Reabilitação 

Urbana, apesar de só produzir efeitos a partir de 2017 e, por isso, não estarem comtempladas no 

documento apresentado. Fez uma breve comparação entre municípios, no que diz respeito às 

taxas dos impostos municipais, dizendo que o Município de Peniche se encontrava numa 

situação favorável relativamente aos munícipes e desfavorável relativamente à mobilização de 

meios para se poder concretizar aquilo que são as ambições. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves referiu o facto do orçamento para 2016 estar em condições de ser apresentado 

tardiamente, dizendo que para ser avaliada a questão dos impostos terá de se partir do princípio 

daquilo que foram as regras para 2015 e não do orçamento para o ano seguinte. Abordou a 

dificuldade de avaliação em função daquilo que é a receita dos impostos, concretamente a 

questão o IMI, relativamente a 2014. Manifestou a sua surpresa pelo valor de IMI apresentado, 

uma vez que acabaram com a cláusula de salvaguarda, a chegada de novos prédios à coleta, etc. 

O senhor Vereador Ângelo Marques disse julgar que os valores deveriam ser mais altos, apesar 

de poder haver um acerto nos últimos meses. Disse ser uma realidade o facto de ter havido muita 

gente, neste último ano, que, por não auferirem um ordenado superior a 500,00 euros mensais, 

ou o agregado não auferir um montante superior a 15 295,00 euros anuais e o valor do imóvel 

não seja superior a 66 500,00 euros, tiveram isenção do pagamento de IMI e que essa situação 

poderá ter sido traduzida nos números apresentados. Disse que, mesmo nos casos anteriormente 

referidos, o valor deveria ser mais alto. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que gostaria 

de ter uma posição de responsabilidade, mas tendo sempre em conta o peso daquilo que é o 

interesse da Autarquia, da sua capacidade financeira e daquilo que é o interesse das pessoas. 

Relativamente à derrama disse julgar que se estava a afetar empresas de pequena dimensão, com 

um valor de volume de negócios bruto, que rondam os 150.000,00 euros e que esse pagamento 

tem impacto negativo na situação dessas empresas. Questionou a possibilidade e o impacto que 

poderia causar a passagem deste valor de 150.000,00 euros para o valor de 200.000,00 euros. Em 

relação ao Imposto Único de Circulação, e depois de feita uma análise, disse julgar que, até ao 

final do ano, seria feita alguma correção até porque os últimos meses do ano, principalmente o 

mês de dezembro é quando se efetuam os pagamentos com valores mais significativos do IUC, 

devido às trocas de automóveis no final do ano. Manifestou-se surpreendido com o valor da 

variação do IUC e com o crescimento do IMT. Deu conta de que não estariam em condições de 

proceder à votação naquele dia e que iriam avaliar as possibilidades encontradas à volta da 

questão. Relativamente à proposta de redução do IMI de acordo com o número de filhos, 

questionou se seria a situação mais justa, dizendo que lhe parecia mais justo baixarem para 

todos, nem que fosse uma percentagem mínima, uma vez que existem pessoas que já não têm 

filhos a seu cargo e têm dificuldades no pagamento do IMI. O senhor Vereador Filipe Sales 

disse que o PSD, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, vai adotar, como sempre, uma 

postura de responsabilidade naquilo que venham a ser as suas posições, no que diz respeito ao 

assunto dos impostos. Adiantou que, apesar dos eleitos do partido, na Assembleia Municipal 

terem a sua liberdade de atuação, as posições estavam concertadas. Disse termos sido obrigados, 

nos últimos anos, a viver com menos recursos e a adaptar o nível de vida a essa situação, 
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levando-nos ao grande desafio de encarar a gestão diária com maior eficiência. Estabeleceu um 

paralelismo com a gestão autárquica, dizendo que a diminuição das transferências do Orçamento 

de Estado e a expectável diminuição das receitas por via dos impostos diretos, também é um 

grande desafio para quem gere uma autarquia. Disse que, em sede dos três impostos 

apresentados, sobretudo no IRS e no IMI, se as pessoas pagarem menos ficam com mais 

dinheiro, devolvendo-se esse dinheiro à economia para que as pessoas possam gastar mais. Disse 

que numa abordagem preliminar, o que queria dizer, relativamente ao IMI é que julgava que o 

valor fosse mais avultado, comparativamente ao ano anterior. Disse importar esclarecer esta 

questão do IMI e perspetivar como será o seu encaixe, até ao final do ano, julgando que os 

números serão surpreendentes. Concordou com o que já havia sido dito, no que concerne às 

famílias que não têm filhos por opção, serem prejudicadas, no entanto a questão que lhe agrada 

no IMI familiar é a da promoção da natalidade, ou seja, que existam políticas públicas que 

fomentem a natalidade. Esclareceu que o PSD é contra a derrama e que se trata de uma posição 

antiga, a qual tem sido sentida aquando das discussões na Câmara Municipal e na Assembleia, 

relativamente ao assunto. Em relação ao IRS relembrou que, no ano passado, o PSD havia 

apresentado uma proposta para baixar a participação municipal no IRS dos munícipes, de 5% 

para 4%, que representaria um corte de receitas de cerca de 170.000,00 euros e que não 

inviabilizaria os investimentos por parte do Município que pudessem estar consagrados no 

Orçamento e nas Grandes Opções do Plano, uma vez que essa diferença poderia ser absorvida 

nos cortes de despesa municipal e também a estimativa de arrecadação de receitas através do 

IMI. Disse que percebia que a derrama estivesse consagrada no Programa de Ajustamento 

Financeiro, mas por outro lado, também estão consagradas receitas por via das taxas de ocupação 

da via pública e receita de estacionamento, que se encontram a zero. Questionou relativamente às 

consequências práticas, por adição de incumprimentos, uma vez que já nos encontramos em 

incumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro. A senhora Vereadora Cristina Leitão 

questionou relativamente à existência de quadros sobre minorações e majorações. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu a senhora Vereadora Cristina Leitão, dizendo que iriam 

existir minorações e majorações e que seriam presentes em Assembleia Municipal, tal como já 

havia dito na intervenção inicial que fez. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que 

quando discutiam impostos, ninguém ficava indiferente à ideia de redução dos mesmos, nem à 

importância que isto teria para as pessoas. Referiu estarem no bom caminho, uma vez que, no 

ano anterior, aquando da discussão dos impostos, foi colocada a questão da necessidade de fazer-

se a discussão sobre os impostos fora da discussão do Orçamento. Disse fazer sentido olhar para 

os números de que dispõem, relativos aos dez meses e verificar que existe uma execução quase 

exata, relativamente à previsão. Concordou com o que foi dito pelo senhor Vereador Jorge 

Gonçalves, relativamente ao IUC. Referiu a evolução do IMT, que justificou com uma eventual 

transação que poderá ter havido, dizendo que aquele valor é dos mais baixos que a Câmara tem 

recebido, nos últimos anos. Relativamente à derrama disse ter havido uma redução de valor 

significativa, ou seja, uma evolução negativa, em relação à receita. Esclareceu que seria bom 

saber e perceber quais são as empresas que pagam e quanto pagam de derrama, com objetivo de 

verificar o alcance da sua aplicação efetiva. Disse ser um traço dominante na discussão sobre os 

impostos, o cenário de grande credibilidade de números apontados e de números que estão a ser 

executados. Relativamente à questão do IMI, considerou a proposta equilibrada, a pensar nas 

pessoas com muitos filhos, na taxa de natalidade, com o objetivo de fomenta-la, no entanto, 

considera que há um problema, do ponto de vista social, uma vez que os agregados familiares 

com maior número de filhos podem não ser os que mais necessitam desta redução. No que 

concerne à derrama disse dever-se tentar obter o máximo de dados para responder à questão 

essencial. Disse que, no essencial, quem pagava a derrama no concelho, eram duas ou três 

empresas. Disse que, havendo situações como as que foram relatadas anteriormente, estas devem 
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ser analisadas e ponderadas de forma a encontrar a melhor forma de as resolver, sendo esta a 

altura de o fazer, durante a discussão e apreciação deste assunto. Relativamente à redução do IRS 

em 1%, referida pelo senhor Vereador Filipe Sales, disse ser um “ataque” às pretensões que 

existem, por parte do Município, para os próximos anos. Referiu a entrada numa fase crucial do 

Portugal 2020, a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, a compra de um terreno 

em Ferrel e as poucas comparticipações comunitárias. Esclareceu que, mesmo o IRS não tendo 

uma implicação imediata em 2016, as obras iniciadas em 2016, vão ter, em termos de pagamento 

e investimento concreto, um impacto muito significativo em 2017. Disse que com esta medida 

haverá mais dificuldades na concretização e execução das obras e nos seus pagamentos. Disse, 

ainda, que este valor para o IRS dificultará o cumprimento das promessas, que todos fizeram, 

aquando das eleições. Esclareceu que as populações beneficiam com a eventual redução do valor 

de IRS, mas também, perdem, em termos de qualidade de vida, uma vez que haverá menos 

investimentos, por parte da autarquia. O senhor Presidente da Câmara reiterou a ideia de que, o 

que havia sido estimado, relativamente aos impostos, era o que estava a ser apresentado. Fez 

uma comparação entre os valores das necessidades do auto financiamento para a concretização 

das obras suscetíveis de serem comparticipadas e as obras ou investimentos não 

comparticipados, dizendo que são muito equivalentes. Esclareceu que qualquer redução vai ter 

influência nos investimentos previstos, nomeadamente, aquando da discussão do Orçamento, vão 

ter que ser retirados alguns investimentos. Solicitou ao senhor Jorge Abrantes explicação desta 

questão técnica, para ajudar a dissuadir algumas dúvidas. O senhor Vereador Filipe Sales disse 

que o senhor Presidente estava a tentar fazer chantagem, do ponto de vista politico, ao dizer as 

coisas daquela forma e que julga não ser esse o caminho correto para discutir estas questões. 

Disse estarem todos de espirito aberto a tentar encontrar consensos, e que não havia necessidade 

de se fazer qualquer tipo de persuasão, mas sim, de dissuadir e esclarecer. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que ninguém tem de ficar melindrado com os argumentos e 

fundamentos que cada um apresenta, uma vez que se trata da perspetiva que cada um tem. Disse 

não se poder separar os impostos do investimento, na medida em que, é do conhecimento de 

todos, a importância que os impostos têm no equilíbrio financeiro de uma autarquia. Considerou 

sensato fazer-se ajustamentos oportunos, no sentido de melhorar e não alterar substancialmente 

os pressupostos. Reiterou a ideia de que a discussão da realidade dos impostos tem por base a 

questão de querer mais investimentos no Concelho, realizados pela Câmara ou menos 

investimentos. O senhor Jorge Abrantes fez uma breve explanação, do ponto de vista técnico, 

relativamente ao assunto, com objetivo de dissuadir as dúvidas dos senhores Vereadores. O 

senhor Presidente da Câmara reiterou o facto de existirem um conjunto significativo de 

investimentos de capital e intervenções não comparticipadas, que constituem prioridade, e que 

foram assumidas do ponto de vista absoluto, referindo, uma vez mais, a ideia de que iriam ter 

que ser feitas opções, aquando da discussão do Orçamento e que cada um assumiria a sua 

responsabilidade sem qualquer tipo de chantagem. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse 

terem ficado surpreendidos quando viram os dados, agora apresentados, uma vez que lhes 

pareceu que a previsão de crescimento do IMI teria sido bem elaborada e que iria haver um 

aumento de receita. Disse que, apesar de serem a força partidária menos votada, as propostas por 

eles apresentadas seriam tão válidas como as das restantes forças. Referiu que a posição do PSD 

foi sempre responsável e que têm vindo a chamar à atenção da necessidade de se trabalhar no 

sentido de ir buscar outras receitas, designadamente, nas taxas, concessões, estacionamento, etc. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, relativamente aos parques de 

estacionamento, as posições não tinham sido consensuais. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

disse que, sobre este assunto dos parques de estacionamento, teve algumas reservas 

relativamente a algumas propostas apresentadas, não a todas, mas que, até à data, nada foi feito, 

no sentido de se encontrar soluções. Deu exemplos de onde se pode ir buscar mais receita. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 09.10.2015 * Livro 106* Fl.666 

Reiterou a ideia de que, para se reduzir os impostos, tem de ser ir buscar receita a outros sítios. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse que não havia qualquer compromisso com o executivo, em 

concordar com as propostas apresentadas e que era natural que as opiniões não fossem 

consensuais, uma vez que não existiam também acordos. Deu conta do valor que se poderia ter 

ido buscar por via das outras fontes da receita, que não os impostos diretos.  

  

1) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1386/2015: Deliberado voltar a apreciar a proposta de fixação de taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2016, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2016: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1387/2015: Deliberado voltar a apreciar a proposta para lançamento de uma 

derrama, para o ano de 2016, na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------  

 

3) Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 

relativamente aos rendimentos do ano 2016: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1388/2015: Deliberado voltar a apreciar a proposta de participação no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do 

ano 2016, na próxima reunião da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

4) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, para o ano de 2016: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1389/2015: Deliberado voltar a apreciar a proposta de fixação dos preços pela 

prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2016, na 

próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 

5) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais e de prestação de serviços e serviços auxiliares dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 1390/2015: Deliberado voltar a apreciar a proposta de fixação dos preços pela 

prestação do serviço ao público de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de 

prestação de serviços e serviços auxiliares dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

para o ano de 2016, na próxima reunião da Câmara Municipal. -----------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1391/2015: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, 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. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 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, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 
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Administrativo e Financeiro, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no 

dia 26 de outubro, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

 


