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ATA  N.º  7/2013 
 

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 2  D E  N O V E M B R O  D E  2 0 1 3  
 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Maria 
João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge 
Leal Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da 
Mesa, dos senhores Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista 
Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU), respetivamente Presidentes 
das Juntas de Freguesias Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, do senhor Afonso do Rosário 
Clara (PSD), Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, e dos senhores 
Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala 
Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia 
Dias (PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), 
Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), 
Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel 
Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Brás (CDU), Álvaro André Paiva 
Amador (CDU) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (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. Nomeação de Comissão para revisão do Regimento da Assembleia 
Municipal;  

2. Nomeação do representante da Assembleia Municipal no Conselho 
Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste; 

3. Eleição dos membros da Assembleia Municipal do Município de Peniche a 
integrar na nova Assembleia Intermunicipal; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 20 de agosto de 
2013, para desafetação do domínio público de uma parcela de terreno, sita no Caminho 
da Nora, freguesia de Ajuda, na cidade e concelho de Peniche; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 09 de julho de 
2013, para constituição de direito de superfície com a Rip Curl Europe S.A. de um terreno 
para a construção de uma loja; 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 28 de outubro 
de 2013, para autorização de alteração para espaços verdes, de uma parcela de terreno, 
que foi alienada para construção de residência social, pelo Município à Caixa Geral de 
Depósitos, por deliberação da Câmara Municipal de 16 de outubro de 1995, e autorizada 
pela Assembleia Municipal em 27 de outubro de 1995; 

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de 
novembro de 2013, sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de 
novembro de 2013, para o lançamento de uma Derrama para o ano de 2014; 
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9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de 
novembro de 2013, sobre a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 
no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2014. 

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

O senhor Afonso do Rosário Clara encontrava-se a substituir o senhor presidente 
da Junta da Freguesia de Atouguia da Baleia, 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. 

A senhora Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) encontrava-se a substituir a senhora 
Natália Susana Colaço Rocha (PS) 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. O senhor Humberto Manuel Costa 
Ferreira (PS), por ser o membro que se seguia na respetiva lista, também comunicou a 
sua ausência. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), 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), 
Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

 
PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO 

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
 

1.  NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA REVISÃO  DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL :  
 
Passando a assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Indicou o senhor Henrique Bertino como representante da Coligação 

Democrática Unitária. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Informou que seria ele próprio a representar o Partido Social Democrata. 
 
João Gomes (PS): 
Indicou a senhora Anabela Dias como representante do Partido Socialista. 
 
A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, nomear uma 

comissão, constituída pelos senhores Henrique Bertino (CDU), Ademar Marques (PSD) e 
Anabela Dias (PS), 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 
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setembro. 
 

2.  NOMEAÇÃO DO REPRESENT ANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO CONSELHO 

CONSULTIVO DO CENTRO HOSPITALAR DO OESTE :  
 
Passando a assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Em nome da Coligação Democrática Unitária, indicou o senhor Rogério Cação. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Em nome do Partido Social Democrata, disse que concorda com a indicação do 

senhor Rogério Cação e propôs que o senhor Paulo Rodrigues seja o segundo substituto. 
 
João Gomes (PS): 
Em nome do Partido Socialista, disse que concorda com a indicação do senhor 

Rogério Cação e propôs que ele próprio seja o primeiro substituto. 
 
A Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por unanimidade, nomear o 

senhor Rogério Cação (CDU) como seu representante no Conselho Consultivo do Centro 
Hospital do Oeste, para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
188/2003, de 20 de agosto, ficando o senhor João Gomes (PS) como primeiro substituto e 
o senhor Paulo Rodrigues (PSD) como segundo substituto. 

 
3.  ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 

PENICHE A INTEGRAR NA NOVA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL :  
 
Passando a assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Rogério Cação (CDU): 
Apresentou, em nome da Coligação Democrática Unitária, a seguinte lista: 

Rogério Cação e José Amador, como efetivos, e Ana Maia e Arminda Brás, como 
suplentes. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Apresentou, em nome do Partido Socialista, a seguinte lista: Américo Gonçalves, 

como efetivo, e João Gomes, como suplente. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Apresentou, em nome do Partido Social Democrata, a seguinte lista: José Leitão, 

como efetivo, e Paulo Balau e Paulo Rodrigues, como suplentes. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a lista apresentada pela CDU ficaria como a lista A, a lista apresentada 
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pelo PS ficaria como a lista B e a lista apresentada pelo PSD ficaria como a lista C. 
 
Efetuada a votação, pelo colégio eleitoral constituído pelo conjunto dos membros 

da Assembleia Municipal eleitos diretamente, observando o n.º 3 do artigo 83.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por escrutínio secreto, constatou-se, como 
resultado, que a lista A, da CDU, colheu nove votos, que a lista C, do PSD, colheu seis 
votos e que a lista B, do PS, colheu cinco votos, havendo um voto em branco. 

Aplicado o método da média mais alta de Hondt ao resultado da votação, nos 
termos do n.º 3 do artigo 83.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concluiu-
se que foram eleitos como representantes da Assembleia Municipal de Peniche para 
integrar a Assembleia Intermunicipal da Oeste os senhores Rogério Cação, José Amador, 
José Leitão e Américo Gonçalves. 

 
4.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 20  DE 

AGOSTO DE 2013,  PARA DESAFETAÇÃO DO DOMÍN IO PÚBLICO DE UMA PARCELA 

DE TERRENO ,  SITA NO CAMINHO DA NORA ,  FREGUESIA DE AJUDA ,  NA CIDADE 

E CONCELHO DE PENICHE :  
 
Passando a assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Esclareceu que a presente desafetação do domínio público, à semelhança de 

outros dois processos anterior, relativos a terrenos confinantes, irá permitir a permuta de 
terrenos com vista à substituição do antigo caminho que ligava os caminhos da Nora e 
do Outeiro, em Peniche, por um novo arruamento, já parcialmente implantado, 
conhecido como rua projetada à Fonte da Nora. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Solicitou que, em situações futuras de desafetações do domínio público, fosse 

enviada aos membros da Assembleia Municipal uma explicação sintética sobre o objetivo 
do processo. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Manifestou a sua satisfação, em nome dos moradores da rua projetada à Fonte 

da Nora, pela intervenção que está a ser efetuada no arruamento, nomeadamente a 
construção de infraestruturas de saneamento, doméstico e pluvial, uma aspiração já 
antiga. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal 

de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na alínea q) do n.º 1 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, considerar a 
parcela de terreno, com a área de 207,00 m2, sita no Caminho da Nora, em Peniche, que 
confronta do norte com Luís José Oliveira Martins, do sul com António Luís Pereira de 
Almeida, do nascente com Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos e do poente com 
António Pereira Rasteiro, desafetada do domínio público e integrada no domínio privado 
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do Município de Peniche. 
 

5.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 09  DE 

JULHO DE 2013,  PARA CONSTITUIÇÃO DE  DIREITO DE SUPERFÍCI E COM A RIP 

CURL EUROPE S.A.  DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA LO JA :  
 
Passando a assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que, atendendo ao preceituado no n.º 1 do artigo 50.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estipula que só podem ser objeto de deliberação os 
assuntos incluídos na ordem do dia da sessão, o assunto não seria votado, na presente 
sessão, por ter havido um lapso formal na elaboração da ordem do dia, concretamente 
por haver uma deliberação da Câmara Municipal, sobre o mesmo assunto, de 3 de 
setembro de 2013, portanto em data posterior à indicada na ordem do dia. 

Acrescentou que, não obstante o assunto não ir ser submetido a votação, poderá 
o mesmo ser debatido na presente sessão. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que existe todo interesse, por parte da Câmara Municipal, em que o assunto 

seja votado hoje. 
Informou que este processo resultou da relação que se criou com a realização, em 

Peniche, nos últimos anos, de cinco etapas do Campeonato do Mundo de Surf, com 
grandes impactos a nível mundial. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (CDU): 
Perguntou em que freguesia se localiza o terreno. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Informou que o terreno se localiza na Avenida da Praia, na freguesia de Peniche. 
 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Se trata de uma questão de extrema importância para o concelho, mas que os 

membros da Assembleia Municipal têm pouca informação sobre o processo. 
- Só no início da sessão recebeu a deliberação da Câmara Municipal, tomada no 

dia 3 de setembro de 2013, que refere a aprovação de um contrato, mas não lhe foi 
entregue uma cópia desse contrato. 

- Lamenta a forma como a Câmara Municipal tratou este assunto. 
- A Assembleia Municipal foi convocada para deliberar sobre a proposta da 

Câmara Municipal datada de 9 de julho de 2013, pelo que será ilegal qualquer outra 
decisão que seja tomada. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Esclareceu que, na documentação inicialmente distribuída pela Mesa, estava em 
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falta a deliberação da Câmara Municipal, tomada em 3 de setembro de 2013, mas que 
foram distribuídas peças relativas ao contrato. 

Assumiu que, sendo a ordem de trabalhos da responsabilidade da Mesa da 
Assembleia, falta a referência à reunião da Câmara Municipal de 3 de setembro de 2013. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que não tem o texto do contrato que foi aprovado pela Câmara Municipal. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Voltou a afirmar que nos documentos inicialmente distribuídos pela Mesa estava 

o texto do contrato. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- A ordem do dia refere que a empresa beneficiária do direito de superfície será 

a Rip Curl Europe, S.A., mas a deliberação da Câmara Municipal, de 3 de setembro de 
2013, diz que o contrato a celebrar é com a Rip Surf – Artigos de Desporto, Unipessoal, 
L.da, o que revela falta de cuidado na elaboração da ordem do dia. 

- O Partido Social Democrata considera que este é um processo muito importante 
que pretende que se desenvolva em Peniche, pelo que, o que possa dizer de menos 
abonatório sobre o processo, nada tem contra a ideia ou contra o investimento. 

- Sugeriu que o processo fosse devolvido ao executivo municipal, considerando 
que este tem novos membros. 

- Considera que cinquenta anos para o direito de superfície é muito tempo e seria 
desejável que o período inicial fosse menor, com possibilidade de prorrogações. 

- Pela localização e pela importância do projeto, era desejável que o projeto de 
arquitetura, o modelo de implantação, as acessibilidades e os arranjos exteriores, fossem 
apreciados pela Assembleia Municipal. 

- Gostaria de saber que garantias é que a Câmara Municipal tem de que, dada a 
dimensão do investimento e o envolvimento do Município, não existirão problemas com 
outra marca comercial da mesma área empresarial. 

- Desejava que todos os processos que correm no Município fossem tramitados 
com a celeridade com que este tramitou. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Deve haver mais cuidado e que as responsabilidades devem ser acatadas a 

quem as deve. 
- Concorda que quanto mais informação for fornecida aos membros da 

Assembleia Municipal melhor, mas não concorda que a Assembleia Municipal comece a 
assumir as competências da Câmara Municipal. 

- Julga que a Mesa envia os documentos de forma igual para todos os membros 
da Assembleia Municipal e que ele recebeu o texto do contrato. 

- Os executivos municipais presididos pela Coligação Democrática Unitária têm 
sido acusados de não acolher os investidores e solicitou aos partidos da oposição que 
digam, na Assembleia Municipal, que é o órgão fiscalizador, quais foram os investidores 
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que não foram bem tratados. 
- Felicitou a Câmara Municipal por ter acelerado este processo, mesmo com 

riscos, porque, pelo menos, fica a intenção de garantir um investimento. 
- Não entende porque é que a Assembleia Municipal tem de estar preocupada 

com a concorrência comercial, sendo que apenas uma empresa desta área comercial 
manifestou a intenção de investir em Peniche. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que todos querem o investimento, que se está a divagar porque houve uma 

trapalhada da Câmara Municipal, e que o assunto deverá ser apreciado na sessão 
ordinária de dezembro, depois de discutido novamente pela Câmara Municipal. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que não existe a intenção de prejudicar este investimento, que lhe parece 

muito interessante e importante para Peniche. 
Acrescentou que o processo deve correr dentro da total legalidade, pelo que, 

relativamente à questão da concorrência, de acordo com o Código dos Contratos 
Públicos, deve ser acautelada a questão de se poder fazer um contrato diretamente com 
esta empresa. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Felicitava a Câmara Municipal pela celeridade do processo, porque as 

oportunidades têm de ser aproveitadas, pois podem não se repetir. 
- Como foi referido por todos, este é um processo de interesse local. 
- Acredita que as regras legais, quanto à concorrência, foram devidamente 

acauteladas pela Câmara Municipal, pelo que deixa o seu voto de confiança à equipa 
autárquica. 

- Existe uma decisão tomada pela Câmara Municipal, fruto, por certo, de um 
debate sério e aprofundado, que deve ser respeitada. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que o processo deve ser exemplar, do ponto de vista legal, para que não 

haja a hipótese de poder ser impugnado. 
Referiu que o texto do contrato que lhe foi enviado não tem a indicação de ser do 

Município, apenas refere que foi elaborado pelos advogados da Rip Curl, e a Assembleia 
Municipal não deve deliberar sobre documentos de outras entidades. 

Perguntou qual o papel da empresa Rip Surf no negócio e qual a área correta de 
implantação do edifício, uma vez que existem documentos contraditórios quanto a essa 
área. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que já existe uma deliberação da Câmara Municipal sobre este assunto e 

que o processo foi remetido à Assembleia Municipal, pelo que a Câmara Municipal não 
pode voltar a deliberar sobre o mesmo assunto enquanto o processo se encontrar na 
Assembleia Municipal, contudo, dado o interesse do processo para o concelho de 
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Peniche, deve o mesmo ser acompanhado o mais possível pelos órgãos do Município. 
Referiu que, interpretando as intervenções anteriores, todos os membros da 

Assembleia Municipal consideram que é um projeto muito importante para o concelho 
de Peniche e merece todo o apreço, mas considera que não existem condições para se 
proceder à votação. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Respeita as decisões da Assembleia Municipal, mas lamenta que não haja a 

votação deste assunto. 
- A palavra “trapalhada”, utilizada pelo senhor Henrique Estrelinha, é uma 

palavra muito complicada, que pode dar a ideia de que se está a falar de coisas confusas 
ou pouco transparentes, sendo que o processo, após a deliberação da Câmara Municipal 
de 3 de setembro de 2013, foi integralmente enviado à Assembleia Municipal. 
Acrescentou que o único aspeto que falhou foi a indicação da data da reunião da Câmara 
Municipal de 3 de setembro de 2013 na ordem do dia, pelo que discorda da terminologia 
utilizada e julga que deve haver mais cuidado nas palavras utilizadas. 

- O desejável é que tudo esteja em condições, mas houve um procedimento que 
não correu bem, que foi a elaboração da ordem do dia da sessão da Assembleia 
Municipal, não tendo o lapso sido detetado nem por quem preparou a ordem do dia nem 
por parte da senhora Presidente da Mesa que assinou o documento. 

- Este processo tem sido partilhado por todos, desde 2011, através das atas da 
Câmara Municipal, que são públicas, e foi apresentado na Convenção Sou de Peniche. 

- Os membros da Câmara Municipal nunca tiveram qualquer tipo de dúvida 
sobre este processo, e isso foi sempre transmitido aos representantes da Rip Curl. 

- Está convicto de que as questões da concorrência não estão em causa, porque o 
que se fez foi corresponder a uma declaração de investimento de uma entidade que 
trouxe um incomensurável valor acrescentado ao concelho de Peniche, e toda a Câmara 
Municipal entendeu que, por ter sido efetuada uma avaliação independente do terreno, 
estavam salvaguardados os aspetos do justo valor do negócio. 

- Este processo não foi uma invenção do Presidente da Câmara Municipal e foi 
acompanhado desde o seu início pelos serviços do Município, particularmente pela Chefe 
da Divisão Administrativa, Margarida Gonçalves. 

- Sempre quis ter a certeza de que o negócio se reportava exclusivamente à Rip 
Curl, insuscetível de poder ser transferido para outra entidade. 

- Relativamente à questão das áreas, a diferença é entre a área de implantação e 
a de construção, que são efetivamente diferentes, por uma parte do edifício ter dois pisos. 

- Irá levar o assunto a reunião da Câmara Municipal para esclarecimento de 
algum aspeto que possa ser questionado. 

- Porque existem diversas interpretações jurídicas sobre os prazos dos direitos de 
superfície, a Câmara Municipal, para evitar possíveis conflitos, semelhantes aos que tem 
noutros processo, decidiu, desde o início deste processo, estabelecer o prazo dos 
cinquenta anos, e todo o negócio foi trabalho nessa base temporal. Acrescentou que não 
foi uma exigência da Rip Curl, mas uma iniciativa da Câmara Municipal, atendendo ao 
entendimento que, à data, existia sobre a legislação relativa ao assunto e a experiência 
com outros processos. 
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Ademar Marques (PSD): 
Referiu que não tem a certeza se o Município pode fazer a contratação direta, 

pelo que convinha que houvesse uma informação clara sobre essa questão. 
Disse que o Município já celebrou contratos de direito de superfície com prazos 

inferiores aos cinquenta anos e que o Código Civil é claro quanto à caducidade desses 
contratos. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que quando usou o termo “trapalhada” não quis ser ofensivo, que se referia 

à confusão do processo administrativo. 
Perguntou porque é que não se realizou a sessão ordinária da Assembleia 

Municipal do mês de setembro, considerando que este processo era tão urgente. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que tem dúvidas quanto à questão dos cinquenta anos, até porque conhece 

um outro processo do Município em que o prazo inicial era inferior aos cinquenta anos e 
o superficiário alega que a legislação estipula um prazo mínimo de cinquenta anos. 
Acrescentou que sendo o prazo mínimo de cinquenta anos, então não há a necessidade 
de o referir no contrato. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Considerando que compete à Mesa a elaboração da ordem do dia das sessões e 

proceder à sua distribuição, declarou que assume o lapso na elaboração da ordem do dia 
da presente sessão, concretamente quanto a este ponto. 

Disse ao senhor Presidente da Câmara que a Assembleia Municipal está 
disponível para resolver o assunto, tão depressa quanto possível. 

Reiterou que, interpretando as palavras dos presentes, este é um projeto que a 
Assembleia Municipal reputa como de grande interesse e todos se regozijam por ele ter 
sido apresentado. 

 
6.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 28  DE 

OUTUBRO DE 2013,  PARA AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO PARA ESPAÇOS VERDES ,  

DE UMA PARCELA DE TE RRENO ,  QUE FOI ALIENADA PAR A CONSTRUÇÃO DE 

RESIDÊNCIA SOCIAL ,  PELO MUNICÍPIO À CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ,  POR 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 16  DE OUTUBRO DE 1995,  E 

AUTORIZADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM 27  DE OUTUBRO DE 1995:  
 
Passando a assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o senhor Presidente da Câmara, que fez o enquadramento do assunto, não se 
tendo registado qualquer intervenção dos membros da Assembleia Municipal. 

 
Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal 

de Peniche deliberou, por unanimidade, autorizar que a parcela de terreno, sita na 
Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, atualmente 
descrita na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1078, da freguesia de 
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Ajuda, e inscrita na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 2829, tenha 
como destino a constituição de um espaço verde e não a construção de uma residência 
social. 

Os senhores Rogério Cação (CDU) e Ana Maia (CDU) não estavam presentes na 
sala durante a votação deste assunto. 

 
7.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 11  DE 

NOVEMBRO DE 2013,  SOBRE AS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

(IMI):  
 
Passando a assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a proposta que foi apresentada à Assembleia Municipal foi aprovada 

por unanimidade pela Câmara Municipal. 
Referiu que esta taxa é a segunda mais baixa da Região Oeste. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- O Partido Social Democrata regista que, contrariamente à previsões da Câmara 

Municipal, não houve qualquer redução das verbas arrecadada em sede do IMI, apesar 
do PSD e do PS terem aprovado, no ano passado, uma redução das taxas. Acrescentou 
que, como referiram que aconteceria, houve um aumento das verbas do IMI. 

- Apesar do referido aumento de verbas, a proposta inicial da CDU, que os 
vereadores do PSD e do PS rejeitaram, previa o aumento de uma décima da taxa do IMI, 
o que lhe parece pouco razoável num ano em que as pessoas de Peniche, como as do resto 
do país, estão a passar por dificuldades. 

- Saudou que a proposta tenha sido corrigida e tenha sido proposto à Assembleia 
Municipal a manutenção das taxas do ano transato. 

- Lamentavelmente, a proposta da Câmara Municipal volta a ignorar uma 
questão, que é fundamental para o PSD e motivou o seu voto contra no ano passado, que 
é a ausência de majorações e minorações previstas na lei.  

- É de lamentar que a recomendação aprovada o ano passado pela Assembleia 
Municipal, para inclusão das majorações e minorações no presente ano, tenha sido 
ignorada pela Câmara Municipal e a proposta não preveja esta forma de reabilitação 
urbana. 

- Propôs que a Assembleia Municipal volte a recomendar à Câmara Municipal 
que, no próximo ano, sejam incluídas as majorações e minorações que a lei prevê. 

- A ausência de majorações e minorações na proposta em apreciação motiva a 
abstenção do Partido Social Democrata que, no entanto, saúda a manutenção das taxas. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- O Partido Socialista está de acordo com a manutenção da taxa mas, logo que 

possível, a mesma deve descer. 
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- O facto de não se saber ainda qual o aumento da receita e tendo em atenção que 
o Governo vai fazer algum aperto em termos de finanças locais, levou o Partido Socialista 
a concordar com a manutenção da taxa que foi decidida, no ano passado, pela Assembleia 
Municipal. 

- Se deve estar atento à evolução da receita do IMI para, daqui a um ano, se 
analisar a possibilidade de se baixar a taxa. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- A questão dos impostos gera sempre uns discursos que, por vezes, são 

demagógicos e populista, porque de fala como se algum autarca gostasse de aplicar 
impostos. 

- O ideal seria não aplicar impostos e distribuir dinheiro para as pessoas 
utilizarem no comércio local, mas a realidade é completamente diferente. 

- De facto a receita do IMI aumentou, mas não se pode separar esta realidade dos 
cortes que têm sido aplicados às autarquias, que estão profundamente limitadas na sua 
capacidade de intervenção. 

- Saúda, em nome da CDU, o consenso na manutenção das taxas e subscreve a 
vontade de se poder baixar este imposto, em nome da qualidade de vida das pessoas, 
mas formula votos para que, quem de direito, deixe de transformar as autarquias em 
bodes expiatórios e deixe de lhes retirar as capacidades de intervir junto das populações. 

 
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 maioria, com sete abstenções, 
dos membros do PSD, e dezoito votos a favor, dos restantes membros, fixar as seguintes 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano de 2014, nos termos e para 
efeitos do disposto no n.os 1 e 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro: 

- Prédios rústicos – 0,8% (zero vírgula oito por cento); 
- Prédios urbanos – 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento); 
- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,35% (zero vírgula trinta 

e cinco por cento). 
 

8.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 11  DE 

NOVEMBRO DE 2013,  PARA O LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA PARA O ANO DE  

2014: 
 
Passando a assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Lembrou que a derrama foi lançada, no ano passado, no seguimento da 

apresentação da candidatura ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). 
Disse que na proposta do corrente ano foi introduzida uma inovação, 

relativamente ao ano transato, que é a isenção de derrama para as entidades que se 
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tenham constituído ou tenham instalado a sua sede no concelho de Peniche, nos anos de 
2011, 2012 e 2013, ou que tenham alterado a sua sede social para o concelho de Peniche, 
no mesmo período, independentemente do volume de negócios, mantendo-se a isenção 
para as empresas com um volume de negócio que não ultrapasse os 150 mil euros, 
estando, assim, isentas de derrama a esmagadora maioria das empresas do concelho. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
- Tem alguma dificuldade em aceitar a derrama, porque, se se quer atrair 

investimento para o concelho, não é com o lançamento de mais um imposto que se 
consegue essa atração. 

- Por mais diminuto que seja o valor, na atual situação económica do país, será 
sempre mais um custo que poderá dificultar a fixação de empresas no concelho. 

- No concelho de Óbidos não existe derrama, o que poderá levar as empresas a 
instalarem-se lá, em detrimento do concelho de Peniche. 

- Até 2012, não foi aplicada a derrama no concelho de Peniche, uma boa prática 
que se deveria manter. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que: 
- O lançamento da derrama no concelho de Peniche é um retrocesso para as 

empresas, porque estas são, essencialmente, de pequena e média dimensão e estão a ser 
taxadas para beneficio das contas do Município. 

- Gostaria de saber o que foi feito em termos de restruturação financeira, 
nomeadamente na despesas corrente do Município, para que o PAEL possa ser dinâmico 
e ter outros financiamentos que não a derrama, para não pôr em causa a capacidade de 
investimento das empresas locais, que são muito úteis para a criação de emprego. 

- Saudava a iniciativa de isenção das entidades que se tenham constituído ou 
tenham instalado a sua sede no concelho de Peniche nos últimos três anos, e referiu que 
isso não é suficiente para justificar a manutenção deste imposto. 

- A criação da derrama teve um contexto histórico, no século XVIII, e não 
concorda que se continue a aplicar nos dias de hoje. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- A derrama é um imposto que incide sobre lucros, não pondo em causa a 

legitimidade de se ter lucros, e tem uma dimensão que é relativamente reduzida do ponto 
de vista dos impactos das empresas. 

- Prefere a aplicação de uma derrama de um por cento sobre os lucros de algumas 
empresas do que aumentar os preços da água ou da luz. 

- A isenção das entidades que se tenham constituído ou tenham instalado a sua 
sede no concelho de Peniche nos últimos três anos é uma salvaguarda para a atração de 
investimento. 

- Nada garante às empresas que o Município de Óbidos não vai lançar uma 
derrama no próximo ano. 

- O PAEL não se esgota no ano em que foi aprovado, e existe um conjunto de 
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medidas que foram aprovadas pela Assembleia Municipal para se reduzirem as despesas 
do Município. 

- Não põe em causa que, numa situação em que as empresas estão debilitas, todos 
os custos podem ter impactos. 

- As isenções propostas pelo executivo municipal acautelam as situações que 
poderiam oferecer mais preocupações, concretamente as empresas com uma faturação 
inferior a 150 mil euros e as recentemente instaladas no concelho. 

- Saúda o consenso criado em torno do lançamento da derrama. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- Não é favorável à derrama. 
- Não concorda com a afirmação do senhor Presidente da Câmara de que uma 

esmagadora maioria das empresas do concelho fica isenta de derrama. 
- Não obstante não ter elementos para fazer esse tipo de avaliação, julga que serão 

uma minoria as empresas que ficarão isenta, porque 150 mil euros por ano de faturação 
representam cerca de 10 mil euros por mês. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara 
que confirme esse valor. 

- Espera que três anos de vida para uma empresa seja equivalente a zero, pois, se 
assim não for, isso significa que a empresa irá ter uma vida muito curta, pelo que a 
isenção de derrama nos três primeiros anos não será fator de ponderação para a 
localização de uma empresa. 

- O PAEL não se pode esgotar na questão da derrama e do IMI, tem de ser 
dinâmico, podendo haver ajustamentos na receita e na despesa. 

Sugeriu à senhora Presidente da Mesa, em nome do Partido Social Democrata, a 
criação de uma comissão municipal para acompanhamento da execução das medidas do 
PAEL. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- A derrama é um imposto para as grandes empresas, porque o valor que as 

pequenas empresas pagam de derrama é residual. 
- Uma empresa que tenha 5000 euros de lucro pagará 50 euros de derrama. 
- Também é contra a derrama ou qualquer outro imposto, mas a redução do valor 

das transferências do Estado para as autarquias estão a estagnar o médios e pequenos 
municípios. 

- Se fossem efetuados os investimentos comuns às três forças políticas, segundo 
os seus programas eleitorais, não sabe onde se iria buscar dinheiro, porque este não estica. 

- Não existe um conhecimento da realidade e a oposição dá a entender que o 
lançamento de impostos é uma atitude masoquista da CDU, para retirar dinheiro às 
pessoas. 

- A derrama é, provavelmente, o imposto mais justo que existe. 
- Não há empresas que escolham a sua localização em função do pagamento de 

uma derrama de um por cento sobre os seus lucros. 
- Daqui a um ano, porque o Governo vai permitir que se conheçam novos 

elementos, será interessante verificar quem paga, ou não, derrama e qual o valor. 
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João Gomes (PS): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se já existem alguns valores sobre a 

derrama arrecadada no corrente ano. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Conforme consta nos documentos enviados à Mesa da Assembleia Municipal, 

havia uma previsão de cobrança de 170 mil euros e foram já cobrados 148 mil euros. 
- A derrama é um imposto com um deficit de transparência, sendo a última 

informação disponível datada do ano 2008, quando havia, no concelho de Peniche, 381 
empresas com um volume de faturação inferior a 150 mil euros e 330 com um volume de 
faturação superior a 150 mil euros. 

- Considera muito interessante a ideia de se criar uma comissão municipal para 
acompanhamento da execução das medidas do PAEL, porque é uma forma de se 
partilhar toda a sua dimensão. 

- Segundo está previsto, o Município de Peniche, no ano de 2014, receberá do 
Orçamento do Estado menos 127 mil euros do que em 2013, continuando, assim, a 
redução nas transferências do Estado para o Município. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a derrama é um imposto a que é negativamente sensível, porque dá 

um mau sinal às empresas, sendo muito negativo para a competitividade e para 
atratividade do concelho. 

Referiu que não sente que haja justificação para a aplicação da derrama e, numa 
época em que se tem de fazer um esforço e em que o tecido empresarial no concelho de 
Peniche está assumidamente fragilizado, o Município de Peniche deve dar um sinal 
muito claro de que quer colocar-se positivamente na competitividade e atratividade da 
região, pelo que não deve ser aplicada a derrama no concelho de Peniche. 

 
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 maioria, com seis votos contra, 
dos senhores Maria João Avelar (PSD), José Leitão (PSD), Paulo Balau (PSD), Célia 
Martins (PSD), Paulo Rodrigues (PSD) e Henrique Estrelinha (PS), oito abstenções, dos 
senhores Ademar Marques (PSD), Afonso Clara (PSD) e do grupo do PS, exceto o senhor 
Henrique Estrelinha, e onze votos a favor, do grupo da CDU, aprovar o lançamento de 
uma derrama para o ano de 2014, 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 2011, 2012 e 2013, 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 14.º da Lei n.º 2/2007. 

 
O senhor Henrique Estrelinha (PS) entregou a seguinte declaração de voto: 
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«Declaração de voto 
Assunto: votação e apreciação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de novembro de 

2013, para o lançamento de uma derrama para o ano de 2014. 
Relativamente ao ponto 8 da ordem de trabalhos, da Assembleia Municipal extraordinária 

de 22 de novembro de 2013, votação e apreciação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de 
novembro de 2013, para o lançamento de uma derrama para o ano de 2014, o meu voto é contra 
tendo em conta os seguintes argumentos: 

a) A introdução de um novo imposto, a derrama, ainda no mandato anterior 2009-2013, 
pelo executivo da CDU, em plena crise económica e financeira, com empresas em dificuldades, 
representou uma falta de interesse e capacidade, do executivo, em atrair novos investimentos; 

b) Tendo em conta as dificuldades sentidas pelas empresas e pela falta de investimento 
privado no concelho de Peniche, a introdução de derrama no próximo ano, aliado ao aumento dos 
encargos das empresas, poderá ser mais um fator de afastamento do investimento privado; 

c) Tendo em conta a inexistência de um parque industrial em Peniche torna 
incompreensível o lançamento da derrama para o ano de 2014. 

d) Por último, sabendo que no Município de Óbidos não existe este imposto, caso um 
potencial investidor queria investir na região, Óbidos terá maior vantagem e maior grau de 
atratividade ao investimento, quando comparado com Peniche. 

Peniche, 22 de novembro de 2013. 
Henrique Estrelinha» 
 
Os membros da Assembleia Municipal eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária entregaram a seguinte declaração de voto: 
 
«DECLARAÇÃO DE VOTO 
Ponto 8 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de novembro de 

2013, para o lançamento de uma Derrama para o ano de 2014. 
A CDU votou favoravelmente esta proposta tendo em conta dois pressupostos 

fundamentais, que constam da proposta formulada pelo executivo municipal: 
a. A salvaguarda das pequenas empresas, com baixos volumes de faturação 
b. A salvaguarda das empresas em início de atividade 
Entende a CDU que o recurso à derrama, aliás recorrente na maioria dos municípios, é 

um mal menor, tendo em conta a subtração de recursos financeiros que tem sido aplicada pelo 
Governo às autarquias, já que apenas terá algum impacto, e ainda assim sem grande significado, 
nas grandes empresas instaladas no Concelho.» 

 
O senhor Ademar Marques (PSD) entregou a seguinte declaração de voto: 
 
«Declaração de Voto 
A derrama é um imposto que prejudica o desenvolvimento económico e a atração de 

investimento no nosso concelho e deveria ser abolido, uma vez que afeta muitos negócios pequenos 
e médios e não apenas os grandes, como o Executivo da CDU vem sustentando. Considero que não 
é a criar um novo imposto que se atraem empresas e que, consequentemente, se criam empregos. 

Contudo, visto que se trata de uma medida incluída no PAEL e face a incertezas diversas 
na execução orçamental para 2014, abstenho-me na votação da taxa de derrama para 2014.  

Considero contudo que, na análise da execução orçamental de 2014 e do balanço entre os 
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vários impostos e as obrigações do Município, deve ser contemplada a abolição deste imposto, para 
que a ausência de derrama possa ser um fator competitivo para o nosso concelho.» 

 
9.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL ,  DE 11  DE 

NOVEMBRO DE 2013,  SOBRE A PARTICIPAÇÃO  NO IRS  DOS SUJEITOS PASSIVO S 

COM DOMICÍLIO FISCAL NO CONCELHO DE PENICHE ,  RELATIVAMENTE AOS 

RENDIMENTOS DO ANO 2014: 
 
Passando a assembleia à apreciação do nono ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse que a manutenção dos cinco por cento é uma orientação contemplada no 

PAEL, não existindo condições para uma participação inferior, sobre pena de não se 
conseguir a concretização do funcionamento do Município de Peniche e dos 
investimentos previstos. 

Informou que a proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. 
 
Célia Martins (PSD): 
Disse que o Município de Peniche continua a aplicar a taxa máxima, de cinco por 

cento, perdendo-se, mais uma vez, a oportunidade de concretizar uma medida que 
poderia aliviar os encargos das famílias de Peniche, no atual contexto difícil do ponto de 
vista económico e social. 

Referiu que o Município de Óbidos aplica a taxa de um por cento, dando quatro 
por cento à população, e aplica outras medidas estratégicas para benefício fiscal da 
população e das empresas, tendo havido um aumento da população do concelho, não 
pela natalidade, mas pela atratividade. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que podem ser trazidos outros exemplos de concelhos em que as condições 

sejam mais semelhantes às de Peniche e que o aumento de população em Óbidos pode 
não ter a ver com o IRS, mas antes com o aparecimento de novos empreendimentos 
imobiliários. 

Referiu que todos gostariam de baixar este imposto, mas, perante a situação que 
o Município vive, não existem condições para isso. 

Disse que a Coligação Democrática Unitária subscreve a criação de uma comissão 
municipal para acompanhamento da execução das medidas do PAEL. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que este assunto deve ser reanalisado e que, durante o próximo ano, o 

Partido Socialista vai acompanhar a evolução das receitas e das despesas do Município 
para perceber se, no próximo ano, se pode aliviar a receita, poupando na despesa. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que a Mesa irá preparar uma proposta de criação de uma comissão 

municipal para acompanhamento da execução das medidas do PAEL. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Segundo tem conhecimento, o Município de Óbidos aprovou, este mês, o 

lançamento de uma derrama. 
- O Partido Socialista deveria, desde já, dar sugestões para a redução da despesa, 

nomeadamente através da ação das freguesias. 
- Não lhe parece correta a comparação entre Óbidos e Peniche, por serem 

realidades completamente diferentes, com necessidades também diferentes. 
 
João Gomes (PS): 
Lembrou que, como já referiu várias vezes, existe uma despesa que há muito já 

deveria ter sido eliminada, que é o pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores 
do Município. 

 
Célia Martins (PSD): 
Não teve a intenção de justificar o aumento da população com a aplicação desta 

medida fiscal, o que pretendi era questionar os efeitos práticos das medidas. 
 
José Leitão (PSD): 
Disse que a autarquia tem de saber fazer opções, particularmente em momentos 

de maior dificuldade, podendo optar por reduzir a carga dos impostos ou realizar 
investimentos, como por exemplo o Centro de Alto Rendimento do Surf. 

 
Submetida a proposta 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, por maioria, com sete abstenções, 
dos membros do PSD, e dezoito votos a favor, dos restantes membros, 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 2014, nos 
termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, para inclusão no 
orçamento municipal de 2015, será de 5% (cinco por cento). 

 
Os membros da Assembleia Municipal eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária entregaram a seguinte declaração de voto: 
 
«DECLARAÇÃO DE VOTO 
Ponto 9 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 11 de novembro de 

2013, sobre a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano 2014. 

A CDU votou favoravelmente a proposta apresentada pelo executivo municipal, tendo em 
conta que a situação financeira que tem sido criada à autarquia de Peniche exige que sejam 
potenciadas todas as oportunidades de financiamento. Rejeitamos por isso a demagogia de quem, 
sendo politicamente responsável pela cada vez maior fragilização financeira das autarquias e pela 
crise instalada no país, vem agora fazer desta situação, que pouco ou nenhum impacto tem para os 
munícipes mais carenciados, uma bandeira de justiça social. A autarquia tem que ter meios para 
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atender aos que mais precisam, que são cada vez mais e, por isso, a CDU entende que o debate 
nestas matérias deve ser pautado pela seriedade e pela verdade.» 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
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 zero hora e cinquenta e cinco minutos do dia vinte e três de novembro, a 

senhora Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou 

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

Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da Mesa assino, nos termos dos 
números um e dois do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta 
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. 


