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AACCTTAA    NN..ºº     1122//22000088  
 

A C 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 8  D E  

N O V E M B R O  D E   2 0 0 8 :  
 

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e oito 
minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus 
Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Manuel Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição 
João, José António Leitão da Silva, Américo Araújo Gonçalves, Maria Natália 
Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Júlio Alberto Silva Coelho, José António Bombas 
Amador, Álvaro André Paiva Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Sérgio Miguel 
Franco Martins Leandro, Nuno Eduardo Faustino Rainha, Tiago Jorge Carvalho 
Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Ângelo Miguel Ferreira Marques, 
Arminda Glória Félix Martins Braz e Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa 
Marcelino, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia: 

 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 
percentagem de IRS pretendida para 2010; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
adesão do Município à Comunidade Intermunicipal do Oeste – CIM; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
adesão do Município à Associação da Fileira Florestal do Oeste; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
adesão do Município à Entidade Regional do Pólo de Desenvolvimento Turístico 
do Oeste; 

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
desafectação do domínio público de duas parcelas de terreno. 

 
2.º - Período de intervenção do público. 
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Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos os Senhores 

 
Não compareceram à reunião os Senhores  
 
Assistiram à reunião o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, Senhores 

António José Correia e Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Francisco Manuel Pinto da 
França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

justificação de faltas à reunião de hoje, a seguir indicados: 
- Do Senhor José Joaquim Franco Antunes, por motivos profissionais. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificadas as faltas. 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente do concelho. 
- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, por se encontrar ausente do concelho. 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, por se encontrar ausente do concelho. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente os elementos que se seguem na respectiva lista do 
PSD, Senhor Rui Manuel Santos Martins, da CDU, Senhor Armindo Craveiro 
Fernandes, e do PS, Senhores Miguel Filipe da Silva Paiva e Gabriel da Graça Barreiro 
Gonçalves, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a participar na 
reunião.  

 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a 

introdução de um novo ponto na ordem do dia para apreciação e votação de uma 
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Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos, 
para permitir a apresentação da candidatura do projecto de construção do Centro de 
Alto Rendimento do Surf; 

 
Tiago Jorge Carvalho Gonçalves 
 
Informou que, tendo em conta o artigo 83.º da LAL e de acordo com o 

estabelecido no regimento, não há possibilidade legal para a Assembleia deliberar sobre 
o assunto. 

Disse ainda que tem sido expediente recorrente na Câmara Municipal e na 
Assembleia a introdução de pontos fora do prazo legal 

 
José Leitão 
 
Disse que a questão deveria de ser analisada em três planos: Jurídico, 

Institucional e Político. 
Pediu que a Câmara trouxesse os assuntos de uma forma mais cuidada e com 

tempo, que permitisse uma discussão atempada dos assuntos. 
Declarou ainda que estes documentos não iriam ser discutidos porque a 

Câmara Municipal não cumpriu a tramitação legal. 
 
Presidente da Assembleia Municipal 
 
Disse que, por uma questão de ética, entende que deve receber todos os 

assuntos e colocar à consideração da Assembleia a sua discussão ou não, no entanto, 
garantiu que no que lhe diz respeito a Assembleia não cometerá nenhuma ilegalidade. 

 
Presidente da Câmara Municipal 
 
Deu a palavra ao Senhor Vereador das Finanças. 
 
Vereador Jorge Abrantes 
 
Disse não ver preocupação por parte da Assembleia em conhecer a razão pela 

qual o assunto estava a ser colocado nestes termos e apenas a invocação de questões 
legais para não se votarem os documentos. Disse ainda que, se existe um expediente 
recorrente, ele não partia da Câmara mas sim do Governo, que vai alterando as datas 
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sem deixar margem de manobra em termos de tempo para que os Municípios possam 
dar respostas com a tranquilidade que a legalidade exige. 

Informou ainda que tinha sido informado que outros Municípios estavam 
também com dificuldades e que, por isso, a data voltaria a ser alterada. Assim sendo, a 
votação dos documentos não teria quaisquer efeitos. 

 
Tiago Gonçalves: 
 
Disse que, no que lhe diz respeito, tem zelado pela cooperação institucional 

entre a Câmara e a Assembleia. No entanto, um requerimento que o PS apresentou, há 
mais de um ano, continua sem resposta, o que lamentou. 

Chamou a atenção para a falta de razoabilidade da Câmara tendo em conta que 
qualquer deliberação sobre o assunto resultaria em actos nulos. Disse ainda que não era 
correcto por parte da Câmara Municipal estar a remeter a responsabilidade para o 
Governo em vez de assumir o problema, lembrando que as questões de prazo são da 
responsabilidade da Câmara. Declarou que se o assunto tivesse cumprido todos os 
requisitos legais o PS votá-lo-ia.  

 
Américo Gonçalves: 
 
Disse que se tivesse sido marcada uma sessão da Assembleia para a próxima 

terça-feira, teriam resolvido o problema. Disse ainda que hoje estamos pior do que no 
passado. 

 
José Leitão: 
 
Lembrou que mesmo que tivesse sido marcada uma nova sessão o problema se 

mantinha. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Concluiu dizendo que o assunto iria ser apreciado do ponto de vista jurídico e 

que seriam considerados os contributos do Senhor Tiago Gonçalves. Relativamente às 
normas de funcionamento dos órgãos, prometeu introduzir este ponto numa próxima 
ordem de trabalhos. 

 
Prestou alguns esclarecimentos sobre o percurso do projecto para construção do 
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CAR-Surf e sobre as alterações ao regulamento para candidatura do mesmo. 
Aproveitou para informar a Assembleia que Peniche tinha sido escolhido para 

acolher o Campeonato Mundial de Bodyboard. 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a discussão tendo sido o ponto 

retirado. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DAS TAXAS 

DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI): 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
José Leitão: 
 
Disse que a proposta da Câmara em baixar as taxas do IMI resultavam de uma 

imposição do Governo. 
Disse que, estando Portugal em crise, agravada pela crise internacional, devia 

ser feita uma reflexão sobre o que os agentes podem e devem fazer para ajudar as 
famílias. Disse ainda que os instrumentos devem ser construídos de uma forma 
consensual entre as forças políticas, e que uma das áreas onde deve haver intervenção é 
a área da fiscalidade, devendo ser o primeiro passo a dar. 

Disse, também, que Peniche devia dar um sinal claro de intervenção apresentou 
a seguinte proposta: 

 
“Proposta IMI 
Prédios não avaliados – 0,5 %; 
Prédios avaliados - 0,3 %; 
Redução de 20% para prédios arrendados para habitação; 
Redução de 30% para prédios em reabilitação; 
Majoração de 30 % para prédios urbanos degradados e após notificação da 

Câmara não efectuarem obras. 
Prédios devolutos, há mais de um ano, taxas elevadas ao dobro após notificação 
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da Câmara.” 
 
Nuno Rainha:  
 
Solicitou os números que serviram de base à proposta do PSD. 
 
Henrique Bertino 
 
Disse que devia ser pedido um parecer jurídico sobre a possibilidade de se 

alterar uma proposta da Câmara Municipal. 
Disse ainda que as famílias mais necessitadas não iriam beneficiar destas 

medidas, uma vez que estas iriam beneficiar quem ganha mais, e que o que se pretendia 
com a proposta era esvaziar o Município de receitas. 

 
João Gomes: 
 
Disse que o PS sempre defendeu que as taxas deviam ser gradualmente 

reduzidas, tendo sido acusado, em anos anteriores, de querer reduzir a receita do 
Município, e que a proposta agora apresentada pela Câmara também vem reduzir essa 
receita. Questionou se o PSD elaborou algum estudo. 

 
Tiago Gonçalves: 
 
Leu a LAL e defendeu que cabe à Assembleia Municipal decidir sobre as taxas, 

pelo que propôs que fossem dados cinco minutos para que os grupos partidários 
pudessem reunir. 

 
Júlio Coelho: 
 
Acrescentou que estas medidas eram apenas uma parte das medidas que o PSD 

tinha para propor, e que estas propostas foram pensadas com base nos números 
fornecidos pela Câmara Municipal.  

Disse que se a proposta representa pouco em termos absolutos, representa 
muito para as famílias que tenham rendimentos mais baixos. 

Disse ainda que deveria ser o Município a prescindir de verbas e que pela 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 28.11.2008  *  Livro 18 * Fl. 7 

primeira vez existia uma proposta com variantes. A intenção era reduzir a taxa sobre o 
rendimento e incentivar a política de arrendamento. 

 
Américo Gonçalves: 
 
Declarou que iria votar favoravelmente a proposta da Câmara Municipal, uma 

vez que os pobres não iriam usufruir das medidas propostas pelo PSD, e que o 
Município tem hipótese de criar outras medidas que permitam acorrer à crise e evitar 
prédios devolutos. 

 
José António Amador: 
 
Disse que o que se pretendia era aniquilar a actividade da CDU na Câmara 

Municipal. É a segunda vez que se baixam as taxas propostas pela Câmara Municipal. 
Disse ainda que não entendia a proposta do PSD, considerando que na Câmara 

tinha sido proposta a introdução da Derrama, e que da análise dos mapas cedidos o que 
lia era mais responsabilidades e redução drástica de receitas.  

 
Presidente da Câmara: 
 
Salientou que estes documentos tinham sido aprovados por unanimidade na 

Câmara Municipal. 
Disse que podia-se discordar da forma de apresentação, que a mesma podia 

suscitar dúvidas, mas não questionar os números, entendia que não devia ser posto em 
causa o tratamento de dados efectuado pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes. 

Passou a palavra ao Senhor Vereador Jorge Abrantes. 
 
Vereador Jorge Abrantes 
 
Informou que a Câmara Municipal tinha discutido várias hipóteses, 

independentemente de quem as colocou, e foram analisados vários cenários. 
Disse que no ano anterior tinha havido um compromisso da CDU em não 

baixar as taxas.  
Relembrou a necessidade de auto-financiamento para o QREN. 
Agradeceu ao Senhor Américo Gonçalves a serenidade com que abordou a 
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matéria. 
Referiu que a leitura dos números fornecidos levava à conclusão de que as 

receitas do Município iriam ser reduzidas, apesar de se ir manter o ritmo de 
reavaliações e do parque imobiliário estar a aumentar, o objectivo que estava associado 
à manutenção tinha a ver com os valores esperados com a alteração do código. 

Disse ainda que compreendia os considerandos da intervenção do Senhor José 
Leitão, mas lamenta que as receitas dos Municípios não tenham acompanhado as 
receitas do Estado. 

 
Vereador Paulo Rodrigues: 
 
Disse que, em reunião de Câmara, não tinha havido proposta do PSD, e que 

naquele momento não tinham proposta alternativa. 
 
Vereador Jorge Gonçalves: 
 
Disse que na Câmara não tinha sido proposto nada pelo PS, mas apenas tinha 

sido introduzida a questão em sede de discussão. 
 
Júlio Coelho: 
 
Salientou que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal são dois órgãos 

independentes; que a proposta do PSD era uma proposta de todo o Grupo; que nunca 
quis pôr em causa a competência do Vereador Jorge Abrantes; que os quadros 
apresentados, embora demonstrem diminuições, apenas analisam efeitos qualidade 
preço e não quantidade; que é necessário disciplinar as despesas públicas e que receitas 
próprias são diferentes de receitas do Estado. 

 
Rui Martins: 
 
Salientou que não se podia pedir mais sacrifícios às pessoas, exemplificando 

várias despesas efectuadas pela Câmara Municipal e que outras que se propõem 
executar que poderiam suportar as taxas propostas pelo PSD. 

 
Henrique Bertino: 
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Disse que as propostas devem ser responsáveis e coerentes e não devem pôr em 

causa a actividade da Câmara Municipal. Disse ainda que era necessário repor alguma 
justiça para os trabalhadores do Município e que iria votar favoravelmente a proposta 
da Câmara Municipal e que votaria numa proposta para prescindir dos 5% do IRS se 
fosse para entregá-lo às famílias carenciadas. 

Disse que não se sabia o que se estava a discutir e que deveria haver um estudo 
que mostrasse o impacto destas propostas.  

Disse ainda que o Município deveria actuar sobre os munícipes que não pagam 
IMI e que têm famílias carenciadas a viverem em casas clandestinas. 

 
João Gomes: 
 
Salientou que a proposta do executivo resultava na previsão de receitas na 

ordem dos 49.000,00€, mas que da análise dos últimos anos se tinha verificado um 
aumento de 40% de receita de IMI. 

 
André Amador: 
 
Disse que estavam a discutir sobre a crise e as famílias, salientando que a crise 

já está instalada há vários anos, o que poderia ser constatado pelos dados estatísticos do 
INE. 

Pediu que em relação à proposta do PSD, se lembrassem do que tem sido 
pedido nos últimos anos. 

 
José Leitão: 
 
Disse que concordava com o Senhor Henrique Bertino, lembrando que a 

questão que colocavam era apenas uma parte das medidas que tinham para propor e 
que seriam medidas para os próximos dois anos para fazer face à crise. 

Salientou o impacto das medidas propostas nos diversos tipos de agregados 
familiares, que o IRS só teria efeitos em 2010. Que o Orçamento para 2009 previa cerca 
de 370.000,00 € de publicidade, e que a Associação Nacional de Municípios tem o papel 
de sacar do Estado o dinheiro para as Autarquias o que é diferente do que se estava a 
discutir no momento. 
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Apelou para uma gestão mais eficaz de determinadas despesas, e disse que o 
PSD apresentou uma proposta cujo objectivo era a redistribuição de receitas. 

 
Júlio Coelho: 
 
Disse que era importante que tivessem mais informação, e que à falta de mais 

informação respondem com propostas mais radicais. 
 
José Amador: 
 
Disse que o que se pretendia era aniquilar a actividade da Câmara, lembrou que 

o PS e o PSD são os responsáveis pela crise e que, nestes termos, a Câmara deixaria de 
fazer algumas obras. 

 
O Presidente da Assembleia deu cinco minutos de intervalo para o PS e o PSD 

discutirem as propostas. 
 
Nuno Rainha: 
 
Declarou que o PS entendeu a bondade e as questões sociais invocadas e a 

questão do ordenamento do território. 
Lembrou a política ao longo dos anos de baixar as taxas e que se hoje o 

executivo apresentou uma proposta para baixar as taxas a mesma resultou de uma 
imposição do Governo e não da CDU. 

Disse ainda que a proposta do PSD carece de um estudo que avalie os seus 
impactos. 

 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a proposta apresentada pelo 

executivo, tendo sido aprovada, por maioria, com vinte votos a favor, seis votos contra 
e uma abstenção. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A PERCENTAGEM DE 

IRS PRETENDIDA PARA 2010: 
 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a admissão 
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da proposta do PSD, de uma participação 0% no IRS para 2010, a qual foi admitida por 
unanimidade. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as propostas em apreço, constataram-se 

os seguintes resultados: 
 
Proposta A – uma participação de 4% no IRS de 2010. 
Aprovada, por maioria, com vinte votos a favor, seis votos contra e uma 

abstenção. 
 
Proposta B – uma participação de 0% no IRS de 2010. 
Rejeitada, por maioria, com dez votos contra, onze abstenções e seis votos a 

favor. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO À COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, 

intervieram os Senhores: 
 
Tiago Gonçalves: 
 
Disse que fazia votos para que a Oeste-Cim tivesse uma vida mais longa que a 

Comunidade Urbana do Oeste. 
 
Henrique Bertino: 
 
Disse que a CDU subscrevia a intervenção do PS. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DA FILEIRA FLORESTAL DO OESTE: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 4.º da ordem de trabalhos, 
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usaram da palavra os senhores: 
 
Orlando Santos: 
 
Perguntou qual era a zona de intervenção florestal e o que estava a ser feito no 

momento, bem como quais eram os objectivos para a adesão. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Informou que o objecto social era promover a gestão sustentável da floresta e a 

sua comprovação na região do Oeste e implementar o primeiro sistema de Gestão 
Florestal do Oeste no âmbito da CIM, bem como certificar a floresta do Oeste. 

 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO À ENTIDADE REGIONAL DO PÓLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO OESTE: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, não se 

registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DESAFECTAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
 
Silvino João: 
 
Disse que o terreno que está para desafectação é para alienar ao Senhor Olívio 

Ferreira Ricardo estando parte do mesmo já ocupado pelo Senhor Rogério dos Santos, 
que efectuou um pedido de aquisição da parte que ocupa, o qual foi indeferido. Alertou 
para a possibilidade de se estar a vender um terreno já ocupado a outrem, contrariando 
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a prática do Município em situações semelhantes. 
 
Henrique Bertino: 
 
Propôs a suspensão da questão, que se averigúe o que se passou e que se ouçam 

as partes envolvidas: 
 
Américo Gonçalves: 
 
Concordou com o que foi proposto pelo Senhor Henrique Bertino. 
 
José Leitão: 
 
Concordou, também, com o que foi proposto pelo Senhor Henrique Bertino. 
 
Nuno Rainha: 
 
Disse que, se haviam incoerências, deveriam ser apuradas responsabilidades. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Informou que o ponto iria ser retirado e que iriam ser averiguadas as questões 

levantadas. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
No período de intervenção do público usou da palavra o Senhor Manuel 

Joaquim Leonardo que perguntou pela resposta à carta enviada ao Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal, com conhecimento aos restantes membros, e mostrou-se 
admirado por o seu assunto não ter sido tratado na ordem do dia desta sessão da 
assembleia. 

 
Henrique Bertino: 
 
Esclareceu que o assunto não podia ser incluído uma vez que não fazia parte da 
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ordem de trabalhos do dia e que não tinha havido período antes da ordem do dia. 
Disse ainda que o Senhor Manuel não tinha apresentado nenhumas provas de 

outras situações pelo que não havia motivo para discussão do assunto. 
 
Senhor Manuel Leonardo: 
 
Disse que trazia consigo as provas que dizia ter. 
 
O Senhor Presidente pediu que as entregasse para serem analisadas. 
 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:  
 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO:  
 
Sendo uma hora e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                    1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


