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ATA  N.º  9/2015 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  
A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 3  D E  O U T U B R O  D E  2 0 1 5 :  
 

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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), 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 Pedro Manuel 
Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia 
Dias (PS), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), 
Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS), Arminda 
da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira 
(CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto 
Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) e Humberto Manuel Costa 
Ferreira (PS) reuniu-se, extraordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

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

1) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação das 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2016; 

2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para lançamento 
de uma derrama, para o ano de 2016; 

3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 
participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano 2016; 

4) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para a Carta Local 
do Associativismo do Concelho de Peniche; 

5) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo;  

6) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o 
Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas. 

3.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e quatro dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

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. 
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Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão 
(PSD) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) encontrava-se a substituir os senhores 
Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Sérgio Miguel 
Franco Martins Leandro (CDU), José António Leitão da Silva (PSD) 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. A senhora Inês Fitas Cação, por ser o membro que se 
seguia na lista da Coligação Democrática Unitária, também comunicou a sua ausência. 

Não compareceu à sessão o senhor Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU). 
Assistiram à sessão 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, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

A sessão foi secretariada pelo Assistente Técnico do Departamento 
Administrativo e Financeiro do Município de Peniche Pedro Ferreira. 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Neste período não registou qualquer intervenção. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

APRECIAÇÃO DAS PROPOS TAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DAS 

TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O ANO DE 2016;  

PARA LANÇAMENTO DE U MA DERRAMA ,  PARA O ANO DE 2016;  E PARTICIPAÇÃO 

NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIV OS COM DOMICÍLIO FISCAL NO CONCELHO DE 

PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS R ENDIMENTOS DO ANO 2016: 
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos um a três da 

ordem do dia em conjunto, procedendo, posteriormente, à sua votação individual, tendo 
usado da palavra os senhores: 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação das propostas da Câmara Municipal, a referente ao IMI 

aprovada por unanimidade e as referentes à derrama e ao IRS aprovadas por maioria, em 
reunião extraordinária, realizada no dia 13 de outubro de 2015. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Saúda a presidência da Câmara Municipal pela metodologia que utilizou, não 

só em relação ao momento, que de facto melhora relativamente ao que aconteceu no ano 
passado, mas pela forma como, procurando encontrar um compromisso, acomodou as 
propostas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, sobretudo em relação ao 
IMI; 
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- O Partido Social Democrata apresentou na Câmara Municipal uma proposta 
integrada, relativamente aos três impostos, que considera equilibrada, elaborada a partir 
da análise das expetativas de cobrança dos impostos, do balanço entre impostos, do 
rendimento das empresas e dos trabalhadores e da procura de outras formas de 
financiamento, algumas das quais previstas no Programa de Apoio à Economia Local 
(PAEL); 

- A proposta do Partido Social Democrata previa a introdução do IMI familiar, a 
manutenção da derrama e a redução em um por cento da taxa de participação no IRS, de 
cinco para quatro por cento; 

- Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata acabaram por aceitar a 
redução das taxas do IMI familiar para metade do que tinham proposto, mediante a 
aceitação da proposta do Partido Socialista para redução da taxa normal do IMI em 0,01; 

- O Partido Social Democrata considera que a proposta consensualizada entre as 
três forças políticas é francamente positiva para os munícipes de Peniche; 

- Em relação à derrama e ao IRS, o Partido Social Democrata manteve a posição 
que já tinha adotado, no ano passado, em sede de Assembleia Municipal; 

- Como já referiu, a análise que foi efetuada tinha em conta que a redução da 
participação municipal no IRS é, quanto ao Partido Social Democrata, a forma mais justa 
de devolver dinheiro à economia, tanto aos que pagam IRS, porque pagarão menos, como 
aos que recebem a devolução, porque receberão mais; 

- Relativamente à derrama, apesar da posição do Partido Social Democrata, 
coerentemente, desde o princípio, ter sido contra este imposto, na análise da quebra de 
receita que resultaria da sua proposta, considerou preferível a redução do IRS, e por isso, 
a aceitação da proposta da presidência da Câmara Municipal, de manutenção da taxa de 
derrama, que criará uma receita de valor idêntico ao valor que se deixará de receber de 
IRS; 

- O Partido Social Democrata considera a sua proposta, de redução de receita, 
responsável, tendo em vista os investimentos que irão ser feitos, outras fontes de receita 
que estão previstas, nomeadamente no PAEL, e algum acréscimo que se verifique na 
arrecadação dos impostos, o que tem acontecido todos os anos; 

- O Partido Social Democrata irá apresentar declarações de voto, relativamente a 
cada um dos pontos. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Congratula-se com a descida do IMI; 
- É a primeira vez, desde que faz parte da Assembleia Municipal, que a Câmara 

Municipal apresenta uma proposta de redução, não obstante, todos os anos, o valor 
arrecadado ser superior ao valor estimado; 

- Fica triste que o IMI familiar não seja pelo máximo que a lei permite; 
- Parece-lhe que o espírito da criação desta redução não tem a ver com os 

rendimentos dos cidadãos, mas é mais uma ferramenta para incentivar a natalidade; 
- Parece-lhe mais justa e universal a redução do IRS, porque nem todos os 

munícipes têm casas. 
 
Ademar Marques (PSD): 
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Sugeriu que, relativamente às minorações e às majorações de IMI, sobretudo nos 
núcleos urbanos mais vulneráveis, fossem identificados os edifícios devolutos, porque 
seria uma forma de promover a reabilitação urbana. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- De facto, durante a apreciação dos impostos pela Câmara Municipal, foram 

estabelecidos compromissos, que serão considerados nos documentos previsionais do 
próximo ano; 

- A proposta aprovada pela Câmara Municipal e apresentada à Assembleia 
Municipal tem uma redução de receita, relativamente à proposta inicial apresentada pela 
presidência da Câmara Municipal à Câmara Municipal; 

- Caso houvesse a redução em um por cento na participação no IRS, o valor que 
o Município deixaria de receber, em 2017, um ano que terá investimentos significativos, 
resultantes do quadro comunitário de apoio Portugal 2020, seria de cerca de 170 mil euros, 
pelo que foi preferível reduzir o IMI. 

 
1) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO  IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O 

ANO DE 2016: 
 
Tendo a apreciação do primeiro ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 51/2015: Submetida a proposta 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 
unanimidade, com vinte e quatro (24) votos a favor: 

1. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma taxa de 0,8% para os prédios rústicos, sitos no concelho de Peniche, 
para vigorar no ano de 2016; 

2. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
fixar uma taxa de 0,34% para os prédios urbanos, sitos no concelho de Peniche, para 
vigorar no ano de 2016; 

3. Ao abrigo do n.º 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos 
degradados que tenham pendentes notificações municipais de intimação, ao abrigo do 
n.º 2 do 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% 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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5. Para efeitos do n.º 15 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, as listagens contendo as situações previstas nos pontos três e quatro serão 
apresentadas à Assembleia Municipal até 30 de novembro de 2015, de forma a tornar 
possível a liquidação do imposto em tempo oportuno; 

6. Ao abrigo do n.º 13 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar as seguintes taxas de redução de IMI para os imóveis destinados a 
habitação própria e permanente, coincidente com o domicílio fiscal do proprietário: Um 
(1) dependente – 5 %; Dois (2) dependentes – 7,5 %; Três (3) ou mais dependentes – 10 %; 

7. Na sequência do processo em curso de delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana (ARU), articulado com a revisão em curso do Plano Diretor Municipal (PDM), 
tomar conhecimento de que a Câmara Municipal irá elaborar a proposta de benefícios e 
agravamentos fiscais, organizada em formato de regulamento, que entrará em vigor em 
2017, e que deverá mobilizar, entre outros, os seguintes instrumentos: Apoios financeiros 
do Estado, Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e outros que 
eventualmente existam. Isenção ou redução de taxas urbanísticas das obras de 
reabilitação e reconstrução. Incentivos e agravamentos fiscais. 

 
O senhor Ademar Marques entregou, em nome do Partido Social Democrata, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
Fixação da taxa do imposto Municipal sobre imóveis (IMI) para o ano de 2016 
Os eleitos do PSD votam a favor da proposta para as taxas de IMI para o ano de 2016, 

com os seguintes fundamentos: 

 A proposta votada na Câmara Municipal resultou de um compromisso entre as 
diferentes forças políticas e de uma conciliação das diferentes propostas, facto que merece o aplauso 
do PSD; 

 O IMI Familiar, proposto pelo PSD, foi incluído, apesar de ficar aquém do que 
havíamos proposto (1 dependente: -10%; 2 dependentes: -15%; 3 ou + dependentes, -20%), naquilo 
que entendemos como discriminação positiva que vai ao encontro das necessidades das famílias e 
que funciona como incentivo à natalidade; 

 A taxas de IMI são reduzidas para todos os munícipes, complementando a proposta 
do PSD e indo ao encontro da exigência que havíamos formulado no ano passado de que as taxas 
para 2016 descessem; 

 São mantidas as majorações e as minorações, reivindicação do PSD por se tratar de 
instrumento fundamental para promover a reabilitação urbana, e são ampliadas os prédios a que 
se aplicam.  

Peniche, 23 de outubro de 2015» 
 
O senhor Henrique Estrelinha entregou, em nome do Partido Socialista, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
 Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 

2016 
Relativamente a este ponto, o Grupo do Partido Socialista considera a proposta do 
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executivo equilibrada, resultado de um consenso em sede de Câmara Municipal entre o Partido 
Socialista e a Coligação Democrática Unitária, aliado à introdução do coeficiente familiar. Assim, 
resulta que: 

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

 Será 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; 

 Por último, a cláusula de salvaguarda foi extinta, de acordo com o Orçamento de 
Estado para 2015, facto que, a manter-se no orçamento de Estado de 2016, aumentará o valor de 
IMI. 

Peniche, 23 de outubro de 2015» 
 

2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA ,  PARA O ANO DE 2016:  
 
Tendo a apreciação do segundo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 52/2015: 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 dois (2) votos contra, dos senhores Paulo Rodrigues 
(PSD) e Paulo Balau (PSD), onze (11) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária (10) e do senhor Vítor Mamede (PS), e dez (10) abstenções, dos 
restantes membros eleitos pelo Partido Socialista (6) e dos restantes membros eleitos pelo 
Partido Social Democrata (5), aprovar o lançamento de uma Derrama para o ano de 2016, 
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 2013, 2014 e 2015, 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. 

 
O senhor Ademar Marques entregou, em nome do Partido Social Democrata, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
Fixação da derrama para o ano de 2016 
Os eleitos pelo PSD abstêm-se na votação da proposta de manutenção da derrama para o 

ano de 2015, com os seguintes fundamentos: 

 O concelho de Peniche necessita que aqui se instalem empresas e que as que cá estão 
cá queiram continuar. Ao Município cabe criar condições para que isto aconteça. 

 O PSD é, por princípio, contra a derrama, por significar uma perda de 
competitividade face a outros municípios vizinhos que a não têm e por afastar de cá potenciais 
investidores que, podendo optar, optarão pelo município onde paguem menos impostos. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 23.10.2015  *  Livro 25  *  Fl. 238 

 Na análise que fez do impacto dos impostos, o PSD considerou, no entanto, que seria 
mais importante baixar a participação municipal no IRS, na medida em que afeta mais munícipes. 

Peniche, 23 de outubro de 2015» 
 
O senhor Henrique Estrelinha entregou, em nome do Partido Socialista, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para lançamento de 

uma derrama, para o ano de 2016 
Relativamente a este ponto, o Grupo do Partido Socialista considera que a proposta do 

executivo da CDU contribui para que: 

 As empresas colaborem, desta forma, para complementar o esforço financeiro exigido 
aos cidadãos nos últimos anos; 

 O lançamento de uma derrama pode ser inibidor de investimento no concelho de 
Peniche. 

Peniche, 23 de outubro de 2015» 
 

3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃ O DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

PARTICIPAÇÃO NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIV OS COM DOMICÍLIO FISCAL NO 

CONCELHO DE PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DO ANO 2016:  
 
Tendo a apreciação do terceiro ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 53/2015: 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 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, com dez (10) votos a favor, dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, nove (9) abstenções, dos membros eleitos pelo Partido Socialista (7) e dos 
senhores Maria João Avelar (PSD) e António Salvador (PSD), e cinco (5) votos contra, dos 
restantes membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 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 2016 para inclusão 
no orçamento municipal de 2017, será de 5% (cinco por cento). 

 
O senhor Ademar Marques entregou, em nome do Partido Social Democrata, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
Participação Municipal no IRS 
Os eleitos pelo PSD votam contra na votação da proposta da Câmara Municipal para a 

participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, com os 
seguintes fundamentos: 

 O PSD apresentou, na Câmara Municipal, uma proposta para baixar a participação 
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municipal no IRS por considerar que esta redução beneficiaria todos os munícipes: os que recebem 
(e que receberiam mais) e os que pagam (e pagariam menos) IRS; 

 Esta proposta não foi acolhida pelos eleitos da CDU e do PS, que aprovaram a 
manutenção da taxa máxima de participação no IRS; 

 Consideramos que esta medida teria um impacto real e efetivo na economia local e a 
quebra de receita municipal poderia ser compensada com uma gestão mais eficaz das despesas 
municipais. 

Estes factos levam-nos a manter o sentido de voto dos vereadores do PSD e a reprovar a 
proposta, na medida em que não vai ao encontro das necessidades dos habitantes do nosso concelho. 

Peniche, 23 de outubro de 2015» 
 
O senhor Henrique Estrelinha entregou, em nome do Partido Socialista, a 

declaração de voto que a seguir se transcreve: 
 
«Declaração de Voto 
Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a participação no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente 
aos rendimentos do ano 2016 

Relativamente a este ponto, o Grupo do Partido Socialista, considera que a modificação 
desta taxa não iria favorecer as famílias com menores rendimentos, pelo que apenas as famílias de 
maiores rendimentos sairiam beneficiadas. Por outro lado, tendo em conta os investimentos 
necessários no Concelho, nomeadamente, a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e 
a compra do terreno para a Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Guia de Ferrel, 
tornar-se-ia incomportável financeiramente tal descida e perda de receita. 

Peniche, 23 de outubro de 2015» 
 

APRECIAÇÃO DO PROJETO  DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CARTA LOCAL DO 

ASSOCIATIVISMO DO CONCELHO DE PENICHE E DO PROJETO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA O REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO 

ASSOCIATIVISMO :  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos quatro e cinco da 

ordem do dia em conjunto, procedendo, posteriormente, à sua votação individual, tendo 
usado da palavra os senhores: 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação prévia das propostas da Câmara Municipal, aprovadas por 

unanimidade, em 8 de julho e 5 de outubro de 2015. 
 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, fez a apresentação das propostas da Câmara Municipal. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a apresentação feita pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 
Informou que a Carta Local do Associativismo é considerada um documento 
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estratégico e, por isso, compete à Assembleia Municipal a sua aprovação, conforme 
estabelecido na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
- Agradece a apresentação feita pela senhora Vereadora Clara Abrantes; 
- O tema dos apoios às associações foi, variadíssimas vezes, tratado pelo Partido 

Social Democrata na Assembleia Municipal, pela necessidade de uma regulamentação 
mais justa, mais equitativa e mais transparente, com o objetivo de interromper uma 
prática que não seguia estes princípios; 

- Existiam associações com níveis de execução de atividades muito distintos, mas 
cujo apoio financeiro prestado pelo Município era o mesmo; 

- As propostas para a Carta Local do Associativismo e Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo foram elaboradas com a participação das associações; 

- Reforça a importância deste trabalho e o esforço que foi realizado pela Câmara 
Municipal; 

- Agora que a dinâmica dos apoios às associações vai ser alterada, no sentido de 
obedecer a estas normas, julga que há um longo caminho a percorrer, por parte das 
associações e do Município; 

- Um dos pontos críticos é a componente da informação e a forma como ela é 
transmitida, pelo que recomenda que, em complemento de todo o trabalho que vai ser 
feito no portal do associativismo, os pontos chave deste regulamento sejam transpostos 
de forma clara e simplista, sobretudo no que diz respeito a prazos; 

- Só se poderá aferir a eficácia do regulamento dentro de um ano, pelo que 
recomenda que seja feito um relatório de monitorização e avaliação da sua aplicação, para 
identificar as eventuais dificuldades e se compreender como é que elas poderão ser 
resolvidas; 

- Sugere, também, que o referido relatório seja partilhado com a Assembleia 
Municipal; 

- O artigo 29.º, sobre a distinção desportiva, que decorre de um compromisso 
assumido pelo senhor Presidente da Câmara, em resposta a uma proposta da Comissão 
nomeada para a elaboração do projeto do Regulamento de Atribuição de Prémios de 
Mérito Desportivo a Jovens Atletas, vem compensar, de certo modo, o carácter 
discriminatório do Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens 
Atletas e abrir a possibilidade de reconhecer o esforço dos atletas, independentemente da 
idade, porque o outro regulamento só vai premiar os atletas até 29 anos, e do nível de 
competição; 

- Trata-se, por isso, de mais uma janela de oportunidade e de incentivo a uma 
prática desportiva continuada, apoiando o atleta na sua formação, e à participação em 
eventos desportivos; 

- Gostaria de saber quem é que vai fazer a formação sobre a aplicação e se todas 
as associações vão ser convidadas a participar, em função de uma inscrição voluntária. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Agradeceu a apresentação feita pela senhora Vereadora Clara Abrantes. 
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Solicitou a indicação de todas as associações do concelho. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Finalmente, ao fim de quarenta anos, o Município vai ter um regulamento para 

o associativismo do concelho; 
- Agradece, em nome da bancada da Coligação Democrática Unitária, a todos os 

que trabalharam na execução destes documentos; 
- Estes documentos trazem muitas exigências para as associações, mas também 

para o Município; 
- O regulamento irá criar obrigações para o Município, nomeadamente na 

atenção que dá ao associativismo, na separação entre as associações que têm uma 
atividade intensa, com muitos resultados e muita participação e participantes, e as 
associações que, também devem merecer a atenção do Município, mas têm menos 
atividade e menos obrigações; 

- Concorda com as exigências que são feitas para se decidir os apoios, como a 
apresentação de planos de atividades e orçamentos; 

- Felicita todos os que participaram na elaboração do projeto de regulamento. 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
- Felicita o Município e agradece a apresentação feita pela senhora Vereadora 

Clara Abrantes; 
- Este é um projeto que está bem conseguido e necessita de uma segunda etapa, 

de muito trabalho, para a sua implementação; 
- A etapa de Portugal do Campeonato Mundial de Surf de Peniche coincide, 

cronologicamente, com a festa em honra de Santa Quitéria, que se realiza em Ferrel, e, 
por esse motivo, o Município não consegue dispensar o apoio logístico que é necessário 
para a realização da referida festa, nomeadamente com o empréstimo de uma tenda, pelo 
que agradecia que fosse encontrada uma solução para este problema. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- É de salientar o esforço do envolvimento das associações do concelho e espera 

que este processo tenha contribuído para a mobilização dessas associações; 
- O Partido Social Democrata sempre defendeu, e tem-no feito com grande 

insistência nos últimos anos, a adoção de regras que transmitam equidade e transparência 
na atribuição de subsídios às coletividades; 

- É elementar a existência de regras para que situações diferentes sejam tratadas 
de forma diferente e situações iguais ou equiparáveis sejam tratadas de forma igual; 

- Não tem problema algum em classificar este regulamento como um grande 
passo num bom sentido e espera que produza os resultados de clarificar o processo de 
atribuição dos subsídios anuais, mais ou menos fixos, que era tradição a Câmara 
Municipal conceder; 

- Este é um regulamento muito bem feito, mas tem algumas preocupações com a 
sua aplicabilidade, porque a generalidade das associações do concelho é gerida pela 
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generosidade, por vezes inconstante, das pessoas, o que faz com que a dinâmica dessas 
associações também seja irregular; 

- Pretende que nesta burocratização não haja um entrave ao apoio a essas 
associações; 

- Pela sua experiência, nas associações mais pequenas, é muito difícil planear com 
muito tempo de antecedência e os prazos impostos pelo regulamento são difíceis de 
cumprir, pelo que deve haver flexibilidade perante a realidade das associações; 

- Os planos anuais são uma ótima ideia, mas têm de permitir acomodar eventos 
que não foram previstos no início do ano; 

- A Câmara Municipal, com as formações e o diálogo constante, deve ajudar as 
associações menos profissionalizadas a conseguirem equiparar-se às demais nos 
concursos e nos pedidos de financiamento. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Felicitou a presidência da Câmara Municipal pela execução deste projeto de 

regulamento.  
Destacou o facto de estar previsto em regulamento a publicitação dos apoios 

concedidos e sublinhou a sugestão da senhora Célia Martins de a presidência da Câmara 
Municipal apresentar à Assembleia Municipal um relatório anual da execução do 
regulamento. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Este momento é extremamente importante, pelos reconhecimentos que foram 

feitos ao projeto de regulamento e ao modo como foi elaborado. 
- A Carta Local do Associativismo e o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo devem ser descodificados, através da edição de um manual, para que a 
sua interpretação seja simplificada, nomeadamente ao nível de prazos; 

- A formação que se irá fazer também será um reforço das competências das 
associações; 

- Este projeto de regulamento só agora foi elaborado porque houve um conjunto 
de fatores que se conjugaram, nomeadamente o contributo de uma colaboradora 
estagiária; 

- Em cada ano, no Relatório de Gestão do Município, será incluída a avaliação à 
aplicabilidade do regulamento, sem prejuízo de se considerar outras formas de avaliação; 

- O cruzamento entre o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e o 
Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, referido 
pela senhora Célia Martins, só foi possível pela dinamização que está a ser dada ao 
Conselho Municipal da Juventude; 

- Existe uma listagem das associações do concelho que pode ser enviada para 
todos os membros da Assembleia Municipal; 

- O Município terá de reforçar alguns equipamentos para poder dar resposta 
positiva a todos os pedidos de apoio logístico que lhe são dirigidos. 

 
Vereadora Clara Abrantes (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 
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Câmara, disse que: 
- Agradece os reconhecimentos que foram feitos; 
- Existe uma mudança de paradigma, porque, neste momento, as associações têm 

a porta aberta porque têm um apoio municipal e passarão a ter o apoio municipal 
condicionado às suas atividades; 

- Haverá a disponibilização de informação a todas as associações, nomeadamente 
das datas de candidatura aos apoios; 

- Existirá um trabalho personalizado e de acompanhamento a todas as 
associações, para que não seja por falta de informação ou por falta de capacidade para 
construir um instrumento de planeamento que as associações deixem de se candidatar 
aos apoios; 

- A formação será efetuada pela Associação de Desenvolvimento de Peniche e 
terá um custo simbólico de vinte euros por pessoa, que cobrirá apenas os custos; 

- Este regulamento irá permitir uma planificação semestral e anual das 
necessidades das associações e a aplicação informática permitirá uma gestão de agenda 
para que não haja sobreposição de atividades. 

 
4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A 

CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO DO CONCELHO DE PENICHE :  
 
Tendo a apreciação do quarto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 54/2015: 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 h) 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 quatro (24) votos a favor, aprovar a 
Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche, cujo texto aqui se reproduz: 

 
«CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO 

Enquadramento Estratégico 
O tecido associativo do Concelho de Peniche tem desempenhado um papel decisivo na 

qualidade de vida, na coesão social, na participação cívica e na promoção da identidade sócio 
territorial do Concelho e das diferentes Freguesias que o compõem. Na perspetiva do Município de 
Peniche as associações representam um pilar fundamental no desenvolvimento do concelho, 
constituindo-se enquanto polos de apoio, animação e desenvolvimento das comunidades locais, com 
especial destaque para as áreas: social, cultural, desportiva, recreativa e até económica. Nessa 
medida, o incentivo ao associativismo é tido como um eixo central da política municipal para o 
desenvolvimento local. Assim sendo, o Município de Peniche está empenhado em adotar medidas 
de apoio e de valorização às iniciativas associativas, nomeadamente através da criação e 
implementação de um instrumento participativo de planeamento estratégico que consiste na 
CARTA LOCAL DO ASSOCIATIVISMO (CLA). 

A CLA tem inerente uma filosofia de base que assenta na valorização da participação dos 
atores associativos na construção de instrumentos de política municipal, no que respeita às 
temáticas associativas, como forma de promover a participação cívica e criação de dinâmicas de 
governança colaborativa. A dinamização do processo de construção da CLA parte da parceria entre 
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o Município de Peniche e a Associação para o Desenvolvimento de Peniche – ADEPE. 
Visão 

A Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche pretende apoiar à criação de um 
tecido associativo dinâmico, autónomo, criativo, empreendedor e capaz de aceitar e promover 
sinergias para a cooperação. 

Princípios 
Participação 
A CLA pretende constituir-se enquanto um instrumento municipal sensível à dinâmica 

do tecido associativo local e de promoção da democracia participativa. Neste sentido, a sua 
construção, implementação e avaliação baseia-se fundamentalmente na participação ativa das 
associações locais, as Juntas de Freguesia em conjunto com as entidades dinamizadoras da CLA – 
o Município e a ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche. 

Solidariedade 
A CLA pretende reforçar o espírito de solidariedade, no sentido de fortalecer e alargar a 

entreajuda, o compromisso e a responsabilidade nas relações interassociativas e na relação com o 
Município. 

Visibilidade 
A CLA pretende ampliar a visibilidade da ação e dos resultados do trabalho das associações 

do concelho de Peniche, promovendo, desta forma, uma maior valorização das mesmas e um maior 
(auto)conhecimento. 

Autonomia 
A CLA pretende constituir-se enquanto instrumento de defesa da autonomia das 

associações locais e de promoção e valorização dos direitos e deveres associativos. 
Transparência 
A implementação da CLA rege-se pela transparência na atribuição e monitorização dos 

apoios municipais às associações locais e na promoção da transparência nos procedimentos de 
gestão associativa. 

Informação Recíproca 
O Município e as associações locais são responsáveis pela comunicação e divulgação 

recíproca de informação relevante sobre as temáticas subjacentes ao Associativismo. 
Cooperação 
A CLA visa fomentar e reforçar a relação interassociativa, a relação entre as associações e 

o Município e as Autarquias locais e a relação entre as associações e outras entidades, de forma a 
promover a interajuda, a criação de parcerias, a partilha de responsabilidades e a realização de 
projetos colaborativos e de atividades conjuntas. 

Sustentabilidade 
A CLA pressupõe uma ação orientada para a sustentabilidade no que se refere: à utilização 

dos recursos financeiros, materiais e humanos, à criação de dinâmicas formativas ajustadas às 
necessidades das associações e à constituição de respostas concertadas para a promoção do 
desenvolvimento local do Concelho. 

Responsabilidade social 
O princípio da responsabilidade social está na base da fundação das associações e da ação 

pública, neste sentido, a CLA visa reforçar e apoiar à ação associativa que tem por base a promoção 
do bem-estar e da qualidade de vida das comunidades locais. 

Objetivo Geral: 
Dinamizar a atividade associativa em torno de objetivos estratégicos para o 

desenvolvimento associativo e, em termos gerais, para o desenvolvimento do território concelhio. 
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Objetivos específicos: 
- Promover os recursos associativos locais, através da caracterização/monitorização e 

divulgação do tecido associativo concelhio e da dinamização de formas de cooperação 
interassociativa; 

- Definir as linhas orientadoras dos princípios de atuação, regulação e avaliação do apoio 
do Município de Peniche ao tecido associativo em prol do desenvolvimento local do Concelho. 

Eixos de intervenção: 
Cooperação Interassociativa: 

 Promover o diálogo interassociativo; 
 Fomentar a partilha de recursos; 
 Incentivar a cooperação interassociativa. 

Mobilização Interna: 
 Aumentar o número de associados e a sua participação na vida associativa; 
 Aumentar e renovar o número de dirigentes associativos; 
 Promover o voluntariado. 

Valorização do Tecido Associativo: 
 Promover a valorização do associativismo; 
 Promover o reconhecimento do papel dos dirigentes associativos; 
 Utilizar canais para divulgar as iniciativas das associações; 
 Promover a divulgação das atividades associativas; 
 Identificar uma bateria de indicadores que permitam monitorizar o impacto da ação 

associativa. 
Capacitação do Tecido Associativo: 

 Ampliar os meios técnicos à disposição das associações; 
 Compreender as necessidades das associações; 
 Promover uma planificação concertada das atividades associativas; 
 Aprofundar o conhecimento em torno do enquadramento legal inerente ao 

associativismo. 
Público-Alvo 

As associações e outras pessoas coletivas sem fins lucrativos com intervenção no 
Município de Peniche. 

A CLA deve ser um instrumento que contribua efetivamente para: 
- A dinamização das associações; 
- A resolução dos problemas e necessidades sentidos pelas associações; 
- Divulgar o trabalho das associações; 
- Reforçar o tecido associativo; 
- Motivar os jovens para o dirigismo associativo; 
- Tornar o associativo mais atrativo para favorecer a renovação dos dirigentes, a 

participação dos associados e a integração de jovens; 
- Aumentar a cooperação interassociativa; 
- Fomentar a ligação entre o poder local e as associações.» 
 

5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO :  
 
Tendo a apreciação do quinto ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
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Deliberação n.º 55/2015: 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 g) 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 quatro (24) votos a favor, aprovar o 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, cujo texto aqui se dá por 
reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas. (Doc. 24/2015) 

 
6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE MÉRITO DESPORTIVO A 

JOVENS ATLETAS :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

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

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 5 de outubro de 2015. 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Deu os parabéns pelo projeto de Regulamento de Atribuição de Prémios de 

Mérito Desportivo a Jovens Atletas e lembrou que se trata do cumprimento de uma das 
promessas feitas pela presidência da Câmara Municipal à Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Destacou a importância do Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito 

Desportivo a Jovens Atletas. 
 
Deliberação n.º 56/2015: 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 g) 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 quatro (22) votos a favor, aprovar o 
Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, cujo texto 
aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas. Os senhores 
Pedro Barata (PS) e Pedro Varão (CDU) não estiveram presentes na sala durante a votação 
deste ponto da ordem do dia. (Doc. 25/2015) 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 57/2015: 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 :  
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Sendo vinte e três hora e quarenta minutos, a senhora Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, 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. 

 


