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ATA  N.º  10/2017 
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 24  DE NOVEMBRO DE 2017: 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, 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 Américo Araújo 
Gonçalves (PS), Licínio Pereira (GCEPP) e Carlos Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), 
respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, dos senhores 
Afonso Rosário Costa Clara (PSD), Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), Teresa Cecília 
Batista Lopes (GCEPP) e Jorge Alberto Bombas Amador (CDU), respetivamente 
Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra 
d'El-Rei, e dos senhores Gonçalo Nuno Rodrigues Brás (GCEPP), Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD), Inês Grandela Nunes Lourenço (GCEPP), Ademar Vala 
Marques (PSD), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), António Paulo Brandão Moniz 
de Jesus (GCEPP), Sofia Cecílio Barradas (PSD), José António Bombas Amador (CDU), 
Nuno Carlos Alvelos Nico (PSD), Ana Catarina Manjolinho Mamede (PS), Vanda 
Margarida Duarte Pinto Ferreira (GCEPP), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Bruno Miguel 
Vieira Rasteiro (PSD), Rui Vasco Pereira Serpa Malheiros Cativo (GCEPP), Maria 
Madalena de Matos Vilhena Sustelo Rosa (PSD) e Inês Fitas Cação (CDU), reuniu-se a 
Assembleia Municipal de Peniche, para uma sessão extraordinária, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 

1.º - Período de intervenção do público. 
2.º - Período da ordem do dia: 
 1) Nomeação de comissão para revisão do Regimento da Assembleia 

Municipal de Peniche; 
 2) Eleição dos membros da Assembleia Municipal de Peniche a integrarem a 

Assembleia Intermunicipal do Oeste; 
 3) Nomeação de quatro cidadãos eleitores para a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Peniche, e seus substitutos; 
 4) Eleição dos presidentes de junta de freguesia (efetivo e substituto) para 

representação das juntas de freguesia do concelho de Peniche no XXIII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

 5) Eleição do presidente de junta de freguesia que irá representar as freguesias 
do concelho de Peniche no Conselho Municipal de Educação de Peniche; 

 6) Nomeação de dez cidadãos para o Conselho Municipal de Segurança de 
Peniche; 

 7) Nomeação de um membro da Assembleia Municipal de Peniche de cada 
partido ou grupo de cidadãos eleitores nela representados para o Conselho Municipal da 
Juventude de Peniche; 

 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação das 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2018; 

 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para lançamento 
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de uma derrama, para o ano de 2018; 
 10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a 

participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano de 2018; 

 11) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda 
revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 
ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2017. 

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

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

Compareceu no decurso da sessão, após a votação do ponto um da ordem do dia, 
e passou de imediato a participar nos trabalhos, o senhor Henrique André da Silva 
Estrelinha (PS). 

A senhora Inês Fitas Cação (CDU) encontrava-se a substituir o senhor António 
José Ferreira Sousa Correia Santos (CDU), que comunicou 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 Sérgio Miguel Franco 
Martins Leandro (CDU) e Álvaro André Paiva Amador (CDU), por serem os membros 
que se seguiam na respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor Henrique Bertino Batista 
Antunes (GCEPP), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, a Vice-Presidente da Câmara, senhora Ana Rita Trindade 
Petinga (GCEPP), e os Vereadores, senhores Mark Paulo Rocha Ministro (GCEPP), Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves (PS) e Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes (CDU), esta última 
em substituição do senhor Vereador Rogério Manuel Dias Cação (CDU). 

A sessão foi secretariada pela Chefe da Divisão de Administração e Finanças do 
Município de Peniche, em regime de substituição, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada 
pelo Assistente Técnico Pedro Gomes Ferreira. 

 
RECONHECIMENTO  DE  IDENTIDADE  E  LEGITIMIDADE: 

 
O senhor Presidente da Mesa, observando o número 3 do artigo 44.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, reconheceu a identidade e legitimidade de senhor Gonçalo 
Nuno Rodrigues Brás, natural da freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho das 
Caldas da Rainha, com o número de identificação civil 11075455, eleito pela lista do 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, que se encontrava presente na sala e não tinha 
podido estar presente no ato de instalação da Assembleia Municipal, que tinha decorrido 
no dia 20 de outubro de 2017, por se encontrar ausente do concelho, por motivos 
profissionais, conforme carta que tinha remetido, tendo o referido cidadão passado, de 
imediato, a participar nos trabalhos. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1) NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA REVISÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do primeiro ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Ademar Marques (PSD): 1 – 01:50 
Disse que seria ele próprio, Ademar Marques, a representar a bancada do Partido 

Social Democrata na comissão de revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 
Peniche. 

 
José Amador (CDU): 1 – 02:33 
Disse que seria o senhor Jorge Amador a representar a bancada da Coligação 

Democrática Unitária na comissão de revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 
Peniche, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos por ele próprio, José Amador. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 1 – 03:01 
Disse que seria ele próprio, Gonçalo Brás, a representar a bancada do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Por Peniche na comissão de revisão do Regimento da Assembleia 
Municipal de Peniche, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pelo senhor 
António Moniz. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 03:35 
Disse que seria ele próprio, Américo Gonçalves, a representar a bancada do 

Partido Socialista na comissão de revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 
Peniche, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pelo senhor Henrique 
Estrelinha. 

 
Deliberação n.º 41/2017: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por 

unanimidade, nomear uma comissão, constituída pelos senhores Ademar Vala Marques 
(PSD), Gonçalo Nuno Rodrigues Brás (GCEPP), Américo Araújo Gonçalves (PS) e Jorge 
Alberto Bombas Amador (CDU), para proceder à revisão do seu regimento, atendendo à 
competência estabelecida na alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, ficando os senhores António Paulo Brandão Moniz de Jesus (GCEPP), 
Henrique André da Silva Estrelinha (PS) e José António Bombas Amador (CDU) como 
substitutos para as faltas e impedimentos dos representantes das respetivas bancadas. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 04:09 
Disse que, oportunamente, convocaria a comissão de revisão do Regimento da 

Assembleia Municipal de Peniche para a sua primeira reunião. 
 

2) ELEIÇÃO DOS MEMBROS D A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE A 

INTEGRAREM A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DO OESTE :  
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A Assembleia Municipal passou à apreciação do segundo ponto da ordem do 
dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 04:18 
Disse que o Município de Peniche seria representado na Assembleia 

Intermunicipal do Oeste por quatro membros da Assembleia Municipal e propôs que 
cada força política indicasse um ou dois elementos e pelo menos um suplente para que 
se constituíssem listas que seriam identificadas por letras do alfabeto e submetidas a 
votação por escrutínio secreto. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 1 – 05:07 
Disse que a lista de candidatura do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche à 

Assembleia Intermunicipal da Oeste seria constituída por Carlos Manuel de Sousa 
Policarpo e António Paulo Brandão Moniz de Jesus. 

 
Ademar Marques (PSD): 1 – 05:44 
Disse que a lista de candidatura do Partido Social Democrata à Assembleia 

Intermunicipal da Oeste seria constituída por Ademar Vala Marques, Sofia Cecílio 
Barradas e Nuno Carlos Alvelos Nico. 

 
Inês Cação (CDU): 1 – 06:00 
Disse que a lista de candidatura da Coligação Democrática Unitária à Assembleia 

Intermunicipal da Oeste seria constituída por José António Bombas Amador e Mariana 
da Conceição Santos Rocha. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 06:21 
Disse que a lista de candidatura do Partido Socialista à Assembleia 

Intermunicipal da Oeste seria constituída por Américo Araújo Gonçalves e Henrique 
André da Silva Estrelinha. 

Informou que os candidatos propostos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por 
Peniche constituiriam a lista A, os candidatos propostos pelo Partido Social Democrata 
constituiriam a lista a lista B, os candidatos propostos pela Coligação Democrática 
Unitária constituiriam a lista C e os candidatos propostos pelo Partido Socialista 
constituiriam a lista D. Acrescentou que os boletins de voto estavam distribuídos pelas 
bancadas, devendo cada membro da Assembleia Municipal votar na lista que pretendia. 

 
Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o seguinte resultado: 
Lista A, composta por Carlos Manuel de Sousa Policarpo e António Paulo 

Brandão Moniz de Jesus, eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, oito (8) 
votos. 

Lista B, composta por Ademar Vala Marques, Sofia Cecílio Barradas e Nuno 
Carlos Alvelos Nico, eleitos pelo Partido Social Democrata, oito (8) votos. 

Lista C, composta por José António Bombas Amador e Mariana da Conceição 
Santos Rocha, eleitos pela Coligação Democrática Unitária, três (3) votos. 

Lista D, composta por Américo Araújo Gonçalves e Henrique André da Silva 
Estrelinha, eleitos pelo Partido Socialista, cinco (5) votos. 
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Um (1) voto nulo, por ter escrita apenas a palavra “sim”. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 04:18 
Disse que, aplicando o método da média mais alta de Hondt ao resultado da 

votação, conforme estipulava a lei, havia um empate, pelo que se deveria realizar uma 
segunda votação. 

 
José Amador (CDU): 1 – 8:27 
Disse que não tinha sido bem esclarecido ou tinha percebido mal a explicação, 

pelo que tinha votado de forma errada ao escrever a palavra “sim” no boletim de voto. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 08:53 
Disse que perguntava à Assembleia Municipal o que pretendia, mas, em sua 

opinião, após um ato eleitoral por voto secreto, o que valia era o que constava nos boletins 
de voto. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a bancada do Partido Social Democrata não tinha qualquer objeção a 

que a votação fosse repetida. 
 
Ângelo Marques (PS): 
Disse que concordava com a repetição da votação, não obstante concordar com a 

anterior intervenção do senhor Presidente da Mesa, mas, uma vez que a votação anterior 
não tinha sido esclarecedora, teria de haver nova votação. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que corroborava as palavras do senhor Ademar Marques e concordava com 

a realização de nova votação. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que a Assembleia Municipal era soberana para resolver aquele tipo de 

situações e, por isso, a votação seria repetida, mas era a primeira vez que presenciava a 
repetição de uma votação, após um ato eleitoral por escrutínio secreto, motivada por um 
dos votos ter sido considerado nulo, e esperava que, durante o mandato, aquela situação 
não voltasse a acontecer. 

 
Deliberação n.º 42/2017: Efetuada nova votação, por escrutínio secreto, 

constatou-se o seguinte resultado: 
Lista A, composta por Carlos Manuel de Sousa Policarpo e António Paulo 

Brandão Moniz de Jesus, eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, oito (8) 
votos. 

Lista B, composta por Ademar Vala Marques, Sofia Cecílio Barradas e Nuno 
Carlos Alvelos Nico, eleitos pelo Partido Social Democrata, oito (8) votos. 

Lista C, composta por José António Bombas Amador e Mariana da Conceição 
Santos Rocha, eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quatro (4) votos. 

Lista D, composta por Américo Araújo Gonçalves e Henrique André da Silva 
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Estrelinha, eleitos pelo Partido Socialista, cinco (5) votos. 
Aplicado o método da média mais alta de Hondt ao resultado da votação, nos 

termos do n.º 2 do artigo 83.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
concluiu-se que tinham sido eleitos como representantes da Assembleia Municipal de 
Peniche para integrarem a Assembleia Intermunicipal da Oeste os senhores Carlos 
Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), Ademar Vala Marques (PSD), Américo Araújo 
Gonçalves (PS) e José António Bombas Amador (CDU). 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 22:05 
Disse que queria esclarecer que, nos termos do n.º 3 do artigo 83.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os senhores presidentes de junta de freguesia não 
poderiam ter votado na eleição dos representantes da Assembleia Municipal de Peniche 
para integrarem a Assembleia Intermunicipal da Oeste, mas, segundo o seu 
entendimento, a Assembleia Municipal de Peniche sempre tinha tido os presidentes de 
junta de freguesia integrados nos grupos municipais, o que não acontecia em algumas 
assembleias municipais, e como os quatro presidentes das juntas de freguesia do concelho 
de Peniche era um de cada uma das forças políticas representadas na Assembleia 
Municipal, não tinha querido colocar de parte os senhores presidentes de junta na 
votação. Acrescentou que o voto dos senhores presidentes de junta de freguesia não tinha 
alterado, em nada, o resultado da votação, razão pela qual não tinha dito aos presidentes 
de junta de freguesia para não participarem na votação. 

 
3) NOMEAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS ELE ITORES PARA A COMISSÃO DE 

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

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que a bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche propunha a 

senhora de Patrícia Cativo para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche, 
sendo a referida cidadã substituída nas suas faltas e impedimentos pela senhora Ana Rita 
Vala Chagas Lufinha de Vasconcelos. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que a bancada do Partido Social Democrata propunha a senhora Vânia 

Salvador para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche, sendo a referida 
cidadã substituída nas suas faltas e impedimentos pela senhora Inês Vieira Rasteiro. 

 
José Amador (CDU): 
Disse que a bancada da Coligação Democrática Unitária propunha a senhora Inês 

Cação para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche, sendo a referida 
cidadã substituída nas suas faltas e impedimentos pela senhora Ana Maia. 

 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que a bancada do Partido Socialista propunha o senhor Miguel Santos para 
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a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche, sendo o referido cidadão 
substituído nas suas faltas e impedimentos pelo senhor António José Vitorino. 

 
Deliberação n.º 43/2017: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso 

da competência estabelecida na alínea l) do número único do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, 
de 1 de setembro, por unanimidade, designar os cidadãos que adiante se indicam para 
integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche em modalidade 
alargada: 

Patrícia Alves Costa Cativo, que seria substituída nas suas faltas e impedimentos 
por Ana Rita Vala Chagas Lufinha de Vasconcelos (indicadas pelo Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche); 

Vânia Cristina Figueiredo dos Santos Costa Salvador, que seria substituída nas 
suas faltas e impedimentos por Inês Vieira Rasteiro (indicadas pelo Partido Social 
Democrata); 

Inês Fitas Cação, que seria substituída nas suas faltas e impedimentos por Ana 
Cristina Maia da Costa (indicadas pela Coligação Democrática Unitária); 

Miguel Santos, que seria substituído nas suas faltas e impedimentos por António 
José Nicolau Vitorino (indicados pelo Partido Socialista). 

 
4) ELEIÇÃO DOS PRESIDENT ES DE JUNTA DE FREGUESIA (EFETIVO E SUBSTITUTO)  

PARA REPRESENTAÇÃO D AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE PENICHE 

NO XXIII  CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 1 – 14:42 
Disse que, uma vez que nos últimos mandatos os presidentes de junta tinham 

sido representados rotativamente, e considerando que o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra 
d’El-Rei já tinham sido presidentes de junta em mandatos anteriores e o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel já tinha sido secretário da mesma Junta de 
Freguesia, estando a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Peniche pela primeira 
vez como membro de um órgão executivo de uma freguesia, e porque era uma mulher, 
propunha que fosse a senhora Teresa Cecília Batista Lopes, Presidente da Junta de 
Freguesia de Peniche, a representar as juntas de freguesia do concelho de Peniche no 
XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não tinha nada a objetar à proposta do senhor Presidente da Mesa, mas 

julgava que havia um critério que não era em função das pessoas, mas era em função das 
freguesias. Até admitia que pudesse calhar à Freguesia de Peniche, seguramente não 
calharia à Freguesia de Atouguia da Baleia, mas julgava que o critério para a rotatividade 
era a freguesia e não as pessoas. 
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Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que não pretendia alterar o critério. 
 
Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, no mandato anterior, o critério tinha sido de rotatividade, 

mantendo-se o critério que vinha dos mandatos anteriores. No congresso realizado em 
Santarém, no ano de 2013, esteve o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche e 
no congresso realizado em Troia, no ano de 2015, esteve o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, porque, sendo a vez da Freguesia de Ferrel, o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia não poderia estar presente, pelo que, no ano de 2017, 
mantendo a sequência dos mandatos anteriores, caberia a vez à Freguesia de Ferrel. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que concordava com a proposta do senhor Presidente da Mesa, ou seja, no 

ano de 2017, deveria ir ao congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 
a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Peniche. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que a bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche propunha o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Henrique Lourenço Barata, 
como substituto do representante das juntas de freguesia do concelho de Peniche no XXIII 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 
Deliberação n.º 44/2017: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por 

unanimidade, designar a senhora Teresa Cecília Batista Lopes, Presidente da Junta de 
Freguesia de Peniche, eleita pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, e o senhor 
Pedro Henrique Lourenço Barata, Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, eleito pelo 
Partido Socialista, como representantes efetivo e substituto, respetivamente, das juntas 
de freguesia do concelho de Peniche no XXIII Congresso da Associação Nacional de 
Municípios. 

 
5) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA QUE IRÁ REPRES ENTAR AS 

FREGUESIAS DO CONCEL HO DE PENICHE NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do quinto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Mariana Rocha (CDU): 1 – 19:59 
Disse que a Coligação Democrática Unitária propunha o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador, para representar as freguesias do 
concelho de Peniche no Conselho Municipal de Educação de Peniche, porque, pela 
experiência, pelo conhecimento e pela dedicação que ele tinha tido, ao longo dos anos, 
tinham a confiança de que estariam bem representados. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
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Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche propunha o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, para representar as freguesias 
do concelho de Peniche no Conselho Municipal de Educação de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata não apresentava qualquer candidato. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o Partido Socialista propunha o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, para representar as freguesias do concelho de Peniche 
no Conselho Municipal de Educação de Peniche. 

 
Presidente da Mesa, Amério Gonçalves (PSD): 
Disse que existiam dois candidatos, devendo os membros da Assembleia 

Municipal inscrever nos boletins de voto o nome do candidato que pretendiam para 
representar as freguesias do concelho de Peniche no Conselho Municipal de Educação de 
Peniche. 

 
Deliberação n.º 45/2017: Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se 

o seguinte resultado: 
 Votos em branco: Cinco (5) 
 Votos no senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei: Cinco (5) 
 Votos no senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel: Quinze (15) 
Face ao resultado da votação, foi eleito o senhor Pedro Henrique Lourenço 

Barata, Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, como representante das freguesias do 
concelho de Peniche no Conselho Municipal de Educação de Peniche, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro. 

 
6) NOMEAÇÃO DE DEZ CIDAD ÃOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 1 – 23:38 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche indicava os senhores 

Alexandre Oliveira, Rui Costa e Pedro Cativo para integrarem o Conselho Municipal de 
Segurança Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata indicava os senhores Paulo Ernesto, Carlos 

Rafael e Nuno Nico para integrarem o Conselho Municipal de Segurança Peniche. 
 
José Amador (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária indicava o senhor Jorge Guerreiro e 

a senhora Clara Abrantes para integrarem o Conselho Municipal de Segurança Peniche. 
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Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Partido Socialista indicava os senhores António Moldes e João Gomes 

para integrarem o Conselho Municipal de Segurança Peniche. 
 
Deliberação n.º 46/2017: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso 

da competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 33/98, de 18 de 
julho, observando a alínea p) do n.º 1 do artigo 4.º do respetivo Regulamento, por 
unanimidade, designar os seguintes cidadãos para integrarem o Conselho Municipal de 
Segurança Peniche, na vigência do mandato autárquico 2017/2021: 

 Alexandre Alves Oliveira 
 Rui Francisco da Costa Santos 
 Pedro João Pereira Serpa Malheiros Cativo 
 Paulo Alexandre Simões Ernesto 
 Carlos Alberto Rafael Silva 
 Nuno Carlos Alvelos Nico 
 Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro 
 Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
 António José Machado Moldes 
 João Manuel de Jesus Gomes 
 

7) NOMEAÇÃO DE UM MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE DE 

CADA PARTIDO OU GRUP O DE CIDADÃOS ELEITO RES NELA REPRESENTADOS 

PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sétimo ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 1 – 24:49 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche indicava o senhor Vasco 

Serpa Cativo como seu representante no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata indicava o senhor Bruno Rasteiro como seu 

representante no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária indicava a senhora Mariana Rocha 

como sua representante no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Partido Socialista indicava a senhora Ana Catarina Mamede como 

sua representante no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, no mandato anterior, o Conselho Municipal da Juventude tinha decido 
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solicitar à Assembleia Municipal a indicação de membros suplentes para facilitar o 
quórum das reuniões. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que o Partido Social Democrata indicava a senhora Célia Martins como 

representante suplente no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que a Coligação Democrática Unitária o indicava a ele próprio, Jorge 

Amador, como representante suplente no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche indicava a senhora Inês 

Lourenço como representante suplente no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS): 
Disse que o Partido Socialista indicava o senhor Pedro Barata como representante 

suplente no Conselho Municipal de Juventude de Peniche. 
 
Deliberação n.º 47/2017: A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por 

unanimidade, nomear os senhores Rui Vasco Pereira Serpa Malheiros Cativo, Bruno 
Miguel Vieira Rasteiro, Ana Catarina Manjolinho Mamede e Mariana da Conceição 
Santos Rocha, como representantes do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, do 
Partido Social Democrata, do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária, 
respetivamente, no Conselho Municipal de Juventude de Peniche, conforme previsto na 
alínea b) do número único do artigo quarto do Regulamento do Conselho Municipal de 
Juventude de Peniche. 

Mais deliberou a Assembleia Municipal de Peniche, por unanimidade, nomear 
os senhores Inês Grandela Nunes Lourenço, Célia Sousa Martins, Pedro Henrique 
Lourenço Barata e Jorge Alberto Bombas Amador como representantes suplentes do 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, Partido Social Democrata, do Partido Socialista 
e da Coligação Democrática Unitária, respetivamente, no Conselho Municipal de 
Juventude de Peniche. 

 
APRECIAÇÃO DAS PROPOS TAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DAS 

TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O ANO DE 2018,  

PARA LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA ,  PARA O ANO DE 2018,  E SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIV OS COM DOMICÍLIO FISCAL NO 

CONCELHO DE PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS RENDIMENTOS DO ANO DE 2018:  
 
A Assembleia Municipal decidiu fazer a apreciação dos pontos oito a dez da 

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

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 1 - 28:26 
Fez a apresentação das três propostas da Câmara Municipal, todas aprovadas 
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por unanimidade, em reunião extraordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2017, 
tendo referido que a intenção da Câmara Municipal era a de, no ano de 2018, para os três 
impostos, manter as taxas que estavam em vigor no ano de 2017. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
O Partido Social Democrata, relativamente aos impostos municipais, tinha tido 

uma postura muito coerente, ao longo dos últimos anos, e tinha proposto, sempre, que o 
Município baixasse a participação municipal no Imposto sobre os Rendimentos de 
Pessoas Singulares (IRS), por considerar que aquela medida beneficiaria todas as pessoas. 
As que pagavam IRS, porque pagariam menos, e as que recebiam IRS, porque receberiam 
mais. O Partido Social Democrata entendia que era uma medida que ajudaria a economia 
local, pela devolução de rendimentos, à semelhança do que faziam outros municípios. 

Da mesma forma, relativamente à derrama, tinham tido uma postura 
responsável, na medida em que a derrama tinha sido introduzida no final do penúltimo 
mandato, no ano de 2013, no âmbito do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local, e 
tinham entendido, na altura, que seria uma medida transitória e necessária, por isso a 
tinham viabilizado, com a abstenção, embora tivessem sempre feito a reserva de que não 
concordavam com ela, porque o concelho de Peniche era um concelho geograficamente 
isolado, onde deveriam ser criados fatores de atratividade para as empresa. A introdução 
de uma derrama, como tinha acontecido na altura, tinha sido mais um fator de dissuasão. 
Ainda que houvesse uma isenção nos primeiros três anos, as empresas não faziam as 
contas a três anos, faziam a mais, pelo que o Município deveria remover todas as questões 
que pudessem impedir a fixação de empresas no concelho. 

Tendo em conta que aquele era o primeiro ano do mandato autárquico, com uma 
nova equipa na presidência da Câmara Municipal, e tendo em conta que, para 
encontrarem as poupanças que permitissem as reduções de impostos, uma nova equipa 
tinha necessidade de mais tempo, o Partido Social Democrata viabilizaria as propostas 
da Câmara Municipal, não obstante vincar que, relativamente à derrama, de facto, não 
concordavam com a sua manutenção, e continuavam a entender que o Município deveria, 
gradualmente, reduzir a participação municipal no Imposto sobre os Rendimentos de 
Pessoas Singulares. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que, à semelhança do que tinha feito no mandato anterior e mesmo sabendo 

que no ano corrente era complicado, deixa a premissa para que o senhor Presidente da 
Câmara e a sua equipa pensassem na atribuição de uma pequena percentagem da 
derrama às freguesias do concelho, na proporção do imposto pago pelas empresas 
sediadas em cada uma das freguesias. 

 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, Jorge Amador (CDU): 
Disse que: 
A posição da Coligação Democrática Unitária era muito clara, relativamente à 

questão dos impostos, porque defendiam o mesmo que tinham defendido no mandato 
anterior, concretamente no último ano de mandato, ou seja, a manutenção dos valores. 

Aquela posição tinha a ver com uma questão de coerência, relativamente à 
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questão dos impostos, porque não concordavam com qualquer ideia de descida do 
Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares, porque não iria beneficiar as 
pessoas que recebiam menos.  

Relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis, apesar de ser apetecível 
descer, consideravam que, naquele momento, não fazia sentido, porque o Município 
tinha um conjunto de investimentos em curso e era necessário garantir os meios 
necessários para a sua execução.  

A posição da Coligação Democrática Unitária era coerente, em relação ao ano 
anterior, e aceitavam as propostas da Câmara Municipal, de manutenção, no ano de 2018, 
das taxas do ano 2017. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis, uma vez que o 

senhor Pedro Barata já se tinha referido à derrama, o Partido Socialista tinha feito 
sucessivas propostas de descida da respetiva taxa, no Município de Peniche, ao longo do 
mandato anterior. 

Acrescentou que o Partido Socialista compreendia que o executivo, que estava 
havia pouco tempo à frente dos destinos do concelho, tivesse apresentado uma proposta 
de manutenção da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis; reforçava o desafio do 
senhor Pedro Barata, para que a derrama fosse repartida pelas freguesias; e lançava o 
desafio de que houvesse uma descida gradual, nos anos seguintes, da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, porque, segundo os dados disponíveis, era a taxa que mais 
famílias atingia no concelho de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que, respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra 

d’El-Rei, não era necessário ir aos manuais de direito fiscal para se perceber que aquilo 
que ele tinha dito não era verdade. Bastava ir a um qualquer jornal dos que, anualmente, 
faziam a análise das participações municipais no Imposto sobre os Rendimentos de 
Pessoas Singulares para se perceber que a redução beneficiaria toda a gente. 

 
Gonçalo Brás (GCEPP): 
Disse que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche concordava, em absoluto, 

com as taxas apresentadas pelo senhor Presidente da Câmara. 
Referiu, ainda, que, relativamente ao que o senhor Ademar Marques tinha dito, 

sobre a derrama, o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche considerava que a derrama 
não era crítica no que tocava à atração de investimento. Não era uma taxa de derrama de 
zero vírgula oito ou de zero vírgula nove por cento que iria atrair mais ou menos 
investimento, porque seria um valor residual. Havia n fatores contextuais que 
contribuíam para a atração de investimento, não só no concelho de Peniche, mas em todo 
o país. 

 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 
Disse que, quando a Assembleia Municipal analisasse a proposta de orçamento 

e das Grandes Opções do Plano, para o ano de 2018, a presidência da Câmara Municipal 
teria oportunidade de reforçar a fundamentação da manutenção das taxas dos impostos. 
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Referiu, ainda, que existia uma grande necessidade de investimento, não só nos 
compromissos que existiam, mas, também, porque havia uma necessidade de reforçar 
um conjunto de meios, nomeadamente nos recursos humanos, no parque de máquinas, 
no parque de viaturas e, inclusive, havia a necessidade de investir em imóveis, ou seja, 
em instalações para os serviços do Município, porque, infelizmente, não existiam as 
suficientes para um bom funcionamento, mas seria um assunto a analisar, 
oportunamente, pela Assembleia Municipal. 

 
8) VOTAÇÃO DA PROPOSTA D A CÂMARA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃ O DAS TAXAS 

DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI),  PARA O ANO DE 2018:  
 
Tendo a apreciação do oitavo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 48/2017: 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 unanimidade, com vinte e cinco (25) votos a favor: 

1. Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
fixar uma taxa de 0,325% para os prédios urbanos, sitos no concelho de Peniche, para 
vigorar no ano de 2018; 

2. 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 aos prédios urbanos, no ano 
de 2018, a todos os prédios ou frações identificados na listagem elaborada pela Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Peniche, que aqui se dá por 
reproduzida e de que se arquivou cópia em pasta anexa ao livro de atas, para efeitos do 
n.º 15 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, por serem prédios 
urbanos degradados que tinham 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, para 
realização de obras, de modo a colmatar más condições de segurança e salubridade, por 
não terem sido executadas as obras intimadas; 

3. 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 aos prédios urbanos, no ano 
de 2018, a todos os prédios ou frações identificados na listagem elaborada pela Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Peniche, que aqui se dá por 
reproduzida e de que se arquivou cópia em pasta anexa ao livro de atas, por serem 
prédios 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, para realização de obras, sofreram obras de recuperação devidamente 
comprovadas; 

4. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 112.º-A do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, fixar as seguintes deduções fixas em euros à taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, para o ano 2018, a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 
estivesse, efetivamente, afeto a tal fim: Um (1) dependente – 20,00 € (vinte euros); Dois 
(2) dependentes – 40,00 € (quarenta euros); Três (3) ou mais dependentes – 70,00 € (setenta 
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euros). (Doc. 7/2017) 
 

9) VOTAÇÃO DA PROPOST A DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LANÇAM ENTO DE 

UMA DERRAMA ,  PARA O ANO DE 2018:  
 
Tendo a apreciação do nono ponto da ordem do dia sido feita como atrás referido, 

a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 49/2017:  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 dezoito (18) votos a favor, dos membros eleitos pelo 
Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche (8), pelo Partido Socialista (5), pela Coligação 
Democrática Unitária (4) e do senhor Afonso Clara (PSD), e sete (7) abstenções, dos 
restantes membros eleitos pelo Partido Social Democrata: 

1. Aprovar o lançamento de uma derrama de 1% (um por cento) sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas dos 
sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior superior a cento e 
cinquenta mil euros (150 000 €), a liquidar e cobrar no ano de 2018, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

2. Aprovar a isenção de derrama para os sujeitos passivos com um volume de 
negócio no ano anterior que não ultrapasse cento e cinquenta mil euros (150 000 €), nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

3. Aprovar a isenção de derrama para as entidades que tenham constituído e 
instalado a sua sede no concelho de Peniche nos anos de 2015, 2016 ou 2017, ou que 
tenham transferido a sua sede social para o concelho de Peniche no mesmo período, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
A senhora Maria João Avelar (PSD), apresentou, verbalmente, a seguinte 

declaração: 
«Eu abstive-me nesta votação sobre o imposto da derrama, mas foi atendendo à 

circunstância do início do mandato e porque considero que é um mau sinal para os investidores, é 
um mau sinal que o executivo está a passar, ao manter este imposto. É minha convicção que este 
imposto também contribui para afastar investimento de Peniche, e é também convicção do grupo 
do Partido Social Democrata, creio eu, mas esta declaração é individual e fica aqui um sinal político 
para as próximas votações sobre este imposto, porque sempre considerei que é um fator que não 
contribui para a captação de investimento e isso é o que nos interessa para Peniche.» 

 
O senhor Presidente da Mesa, Américo Gonçalves, solicitou que, de futuro, as 

declarações de voto fossem entregues à Mesa por escrito. 
 
O senhor Ademar Marques, em nome do grupo do Partido Social Democrata, 

apresentou a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de Voto 
Derrama 
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A introdução de uma derrama, no final do penúltimo mandato, no ano de 2013, no âmbito 
do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local, foi apresentada como temporária por haver a 
consciência de se tratar de um fator de dissuasão à fixação de empresas e ao investimento no 
concelho. No final do mandato passado, os serviços informaram de que o PAEL deixara de se 
aplicar, pelo não era já necessário manter as medidas. 

Tendo em conta o isolamento geográfico do concelho é de evitar em absoluta a introdução 
de outros entraves que pesem na decisão das empresas de se fixarem ou não no concelho. Ainda que 
esteja prevista uma isenção nos primeiros três anos, as empresas não fazem as contas a três anos, 
pelo que o Município deve remover todas as questões que pudessem impedir a fixação de empresas 
no concelho.  

Tendo em conta que este é o primeiro ano do mandato autárquico, com uma nova equipa 
na presidência da Câmara Municipal, e tendo em conta que, para se encontrarem as poupanças 
que permitam as reduções de impostos uma nova equipa tem necessidade de tempo, o PSD viabiliza, 
com a sua abstenção, a proposta da Câmara Municipal para a manutenção de uma derrama, sem 
deixar de vincar que não concorda com a sua manutenção.» 

 
10) VOTAÇÃO DA PROPOSTA D A CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A PAR TICIPAÇÃO 

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

PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS R ENDIMENTOS DO ANO DE 2018:  
 
Tendo a apreciação do décimo ponto da ordem do dia sido feita como atrás 

referido, a Assembleia Municipal passou à sua votação. 
 
Deliberação n.º 50/2017:  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 dezoito (18) votos a favor, dos membros eleitos pelo Grupo de Cidadãos 
Eleitores Por Peniche (8), pelo Partido Socialista (5), pela Coligação Democrática Unitária 
(4) e do senhor Afonso Clara (PSD), e sete (7) abstenções, 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 2018, para inclusão no orçamento 
municipal de 2019, fosse de 5% (cinco por cento). 

 
O senhor Henrique Estrelinha (PS) leu a declaração de voto que a seguir se 

transcreve: 
«Declaração de voto 
Impostos Municipais 2018 
Nos últimos anos, o Partido Socialista tem apresentado propostas de descida de IMI 

(Imposto Municipal sobre Imóveis) de forma gradual até que fosse atingido o valor mínimo 
determinado por lei porque este é o imposto municipal, no Concelho de Peniche, que abrange mais 
famílias. Para o ano de 2018, o Partido Socialista vota favoravelmente a proposta de manutenção 
da taxa de IMI, tendo em consideração que o atual executivo camarário se instalou há relativamente 
pouco tempo, dando a oportunidade de, no futuro, baixar este imposto. Por outro lado, 
consideramos as majorações adequadas, assim como as deduções fixas na taxa de IMI acertadas. 
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Relativamente ao lançamento de uma derrama de 1% sobre o volume de negócios no ano 
anterior acima de 150 mil euros, consideramos que as Juntas de Freguesia deverão receber uma 
percentagem deste imposto, no âmbito do cumprimento das suas competências delegadas pela 
Câmara Municipal. 

Peniche, 24 de novembro de 2017. 
Os deputados Municipais do Partido Socialista  
Américo Gonçalves, Henrique Estrelinha, Ana Mamede, Ângelo Marques e Pedro 

Barata» 
 
O senhor Ademar Marques, em nome do grupo do Partido Social Democrata, 

apresentou a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de Voto 
IRS 
O Partido Social Democrata tem, relativamente aos impostos municipais, uma postura 

muito coerente ao longo dos últimos anos. Propusemos, designadamente, que o Município baixe a 
participação municipal no Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS), por 
considerar que aquela medida beneficiaria todas as pessoas: as que pagam IRS, porque pagarão 
menos, e as que recebem IRS, porque receberão mais.  

O Partido Social Democrata entende que é uma medida que ajudaria a economia local, 
pela devolução de rendimentos, à semelhança do que faziam outros municípios.  

Tendo em conta que este é o primeiro ano do mandato autárquico, com uma nova equipa 
na presidência da Câmara Municipal, e tendo em conta que, para se encontrarem as poupanças 
que permitam as reduções de impostos uma nova equipa tem necessidade de tempo, o PSD viabiliza, 
com a sua abstenção, a proposta da Câmara Municipal para a manutenção da taxa de participação 
no IRS. No entanto, continua a defender a sua gradual redução e compensação com o mais eficiente 
uso e cobrança das receitas municipais.» 

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

SEGUNDA REVISÃO AOS ORÇAMENTOS DA RECEITA E DA DESPESA ,  AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE PENICHE ,  PARA O ANO DE 2017:  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do undécimo ponto da ordem do 

dia, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino (GCEPP): 1 - 28:26 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2017, referindo 
que a revisão aos documentos previsionais serviria, no essencial, para os dotar de 
rubricas e verbas para a execução dos projetos aprovados no âmbito do orçamento 
participativo, através da utilização de parte do saldo da gerência de 2016. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Saudou a inclusão nos documentos previsionais das verbas para os quatro 

projetos vencedores do orçamento participativo. Recordou que o Partido Social 
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Democrata tinha estado sempre na linha da frente na defesa do orçamento participativo 
e tinha lamentado que a verba disponível tivesse sido tão baixa no primeiro ano, e 
esperava que, no futuro, a verba pudesse ser aumentada. Saudou, ainda, o facto de uma 
das propostas para o orçamento participativo tivesse correspondido a uma das propostas 
aprovadas pela Assembleia Municipal dos Jovens, no mandato anterior, referindo que 
era um bom sinal que houvesse aquela correspondência, porque tinha sido uma 
experiência que esperavam que viesse a dar frutos. 

 
Deliberação n.º 51/2017:  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 a) 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 cinco (25) votos a favor, aprovar a 
segunda revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano 
Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de 
Peniche, para o ano de 2017. 

Os originais dos documentos aprovados ficaram 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 52/2017: 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 duas horas e trinta e cinco minutos, o senhor 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, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da 
Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo e com o 
senhor Presidente da Mesa assino. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 

(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  
em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


