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ACTA N.º 22/2009 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2009: 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e 

Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-
Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 
Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezanove horas. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM O IHRU: 

 
O Director do DAF disse que o acordo de colaboração com o IHRU vinha no seguimento 

de uma candidatura ao programa PROHABITA, cujos elementos tinham sido apresentados nas 
reuniões de Câmara de 6 de Outubro, 10 de Novembro e 29 de Dezembro de 2008. 

Disse também que este investimento se encontrava previsto no PPI e no Orçamento para 
2009, com a respectiva repartição plurianual de encargos, documentos aprovados pela Câmara e 
pela Assembleia Municipal. 

Sobre a competência para aprovar o acordo de colaboração em questão, disse que na 
elencagem das competências da Câmara e da Assembleia Municipal, constantes na Lei n.º 
169/99, não constava qualquer competência para assinar acordos de colaboração. 

Informou ainda que tinha contactado seis municípios da região que iriam assinar acordos 
idênticos em 1 de Junho próximo, no sentido de saber se os acordos seriam submetidos à Câmara 
e à Assembleia Municipal, para aprovação. Comunicou que lhe tinha sido comunicado que os 
acordos iriam a reunião de Câmara só para conhecimento, alguns após a sua assinatura e que só 
um município iria levar à sessão da respectiva Assembleia Municipal de Junho, para 
conhecimento. 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que, na sua opinião, seria bom que o acordo 

de colaboração fosse sujeito a apreciação da Assembleia Municipal, uma vez que iria influenciar 
a situação financeira de vários mandatos. Acrescentou que outras Câmaras que iriam assinar 
documento idêntico, não o aprovaram por pressupor que os respectivos presidentes terem 
delegação de competência para o efeito. 

Frisou que se tratava de uma candidatura ao programa PROHABITA que não estava 
aprovado pela Câmara e que por isso deveria ser aprovada e que seria oportuno falar sobre a 
oportunidade da formalização da citada candidatura. 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes leu as diversas intervenções sobre a candidatura ao 

programa PROHABITA constantes das actas da Câmara e disse que não havia uma decisão 
formal sobre a apresentação da candidatura, apesar de ter sido facultada à Vereação toda a 
informação sobre o assunto e que se poderia proceder agora à ratificação dessa decisão de 
apresentação de candidatura. 
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O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que só aprovaria uma candidatura se 
soubesse seguramente o que ia aprovar e se tivesse da posse de todos os elementos técnicos 
sobre a reabilitação de habitações e a integração de carenciados de etnia cigana nos bairros 
sociais. 

Perguntou como tinha sido calculado o montante do acordo e disse que a Câmara não 
teria capacidade financeira para, no futuro, aguentar os encargos financeiros originados pelo 
acordo. Disse que, com todos os investimentos candidatados ao QREN, a Câmara não teria, nos 
próximos mandatos, tão pouco capacidade para pagar os encargos financeiros, quanto mais para 
fazer qualquer investimento. 

Disse também que este assunto merecia uma discussão mais séria, uma reflexão mais 
profunda, nomeadamente sobre a viabilidade de contrair os encargos que advinham do acordo. 

 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o problema tinha surgido no meio da 

candidatura, uma vez que esta tinha surgido sem que a Câmara tivesse conhecimento dela. 
Acrescentou que mesmo que a Câmara tivesse conhecimento, não tinha informação da repartição 
das responsabilidades financeiras. 

Disse também que, do ponto de vista jurídico, não havia obrigatoriedade da Assembleia 
Municipal vir a pronunciar-se sobre o acordo de colaboração, mas aconselhava o bom senso e 
por uma questão de conforto político, que a Assembleia se pronunciasse sobre o referido acordo, 
uma vez que estava em causa encargos financeiros que se iriam reflectir por sete mandatos. 

Afirmou que tinha muitas reservas que esta fosse a melhor solução para o problema dos 
bairros sociais e mencionou o exemplo de Loures. 

Salientou que a concretização do acordo de colaboração iria gerar encargos pesadíssimos 
do ponto de vista de manutenção e conservação dos bairros sociais, uma vez que antes de 
terminar o pagamento do empréstimo a contrair para a concretização da conservação de 
habitações e construção dos novos fogos, já os mesmos iriam obrigar a novas e financeiramente 
pesadas intervenções de conservação. 

Disse que se deveria equacionar soluções de apoio ao rendimento de famílias carenciadas 
para conservação das suas habitações sociais degradadas e que lhe parecia financeiramente 
perigosa esta operação que, por cálculos seus iria implicar encargos de 800.000 euros/ano. 

Referindo-se à relação das candidaturas apresentadas pela Câmara ao QREN, disse que 
tinha considerado só nove projectos que considerava fundamentais e que para os concretizar 
eram necessários 11.500.000 euros de fundos próprios da Autarquia, que os teria de obter através 
de empréstimos, valor que teria de ser somado a 12.500.000 euros de empréstimo para a 
habitação social e ao actual serviço da dívida, o que perfazia uma dívida de 35 milhões de euros, 
que originava um volume de encargos financeiros anuais que a Autarquia não teria meios para 
satisfazer. 

Disse ainda que se a Câmara caminhasse para esta solução de habitação social e que se 
fossem os nove projectos propostos ao QREN indicados os concretizados, não haveria qualquer 
possibilidade financeira da Câmara saber os seus encargos da dívida, quanto mais fazer qualquer 
investimento nos próximos mandatos. Esclareceu que o que poderia acontecer era que a Câmara 
aprovasse o acordo e assumisse os inerentes encargos financeiros e que a Assembleia Municipal 
não aprovasse os necessários empréstimos acabando ali as responsabilidades da Câmara em 
relação ao acordo de colaboração. 

Disse, por último, que o PS não estava disponível para votar esta solução para a habitação 
social, mas estava disponível para trabalhar noutras soluções que fossem ao encontro das 
necessidades das famílias carenciadas. 
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O Senhor Vice-Presidente disse que até final do mandato não iria ficar condicionado para 
deliberar sobre assuntos com consequências futuras, uma vez que também tinha herdado 
situações do passado. Acrescentou que os elementos da Câmara tinham tido a oportunidade de se 
manifestarem sobre o assunto, em reunião de Câmara, quando este lhes tinha sido apresentado e 
que a não resolução do problema da habitação social correspondia à não resolução de problemas 
essenciais de uma parte muito significativa da população. Disse também que, mais importante do 
que quem tinha tomado a decisão de apresentar a candidatura, era o facto de ser uma decisão 
ajustada às necessidades das populações carenciadas. 

Afirmou que, a propósito de investimentos, o investimento da Barragem de São 
Domingos reflectem-se financeiramente em vários mandatos e verificou-se que tinha sido uma 
aposta certa, apesar das gerações vindouras terem de pagar o investimento. Frisou que no referido 
investimento, a responsabilidade do mesmo não era da administração local, mas sim da 
administração central. 

Disse também que trazia à Câmara uma proposta que aumentaria as receitas do Cemitério 
e que, na aquisição do edifício para a nova sede da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, estava 
associada uma solução proposta pela Junta de Freguesia e aprovada, por unanimidade, em 
reunião de Câmara, que permitirá ao Município receber cerca de cem mil euros. 

Disse, por último, que o acordo de colaboração era exequível, que condiciona a resolução 
dos problemas de muitas famílias carenciadas a aspectos financeiros futuros, não era correcto e 
que sentia a sua consciência tranquila em relação às centenas de famílias com essa necessidade 
essencial e consagrada na Constituição da República. 

 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que não estava a discutir a construção de 

habitação social, mas a contratação de empréstimos para a construção dessa habitação. Frisou 
que havia outras vias para resolver o problema da habitação social e que há alguns meses tinham 
tido conhecimento da elaboração da candidatura do programa PROHABITA, sem que tivesse 
havido uma discussão da realidade social de Peniche, nem tão pouco da referida candidatura. 

Disse também que o investimento não era reprodutivo e que abrangia um número de 
famílias inferior ao número de famílias abrangidas pelos benefícios da Barragem de S. 
Domingos. 

Por último, disse que iria pedir formalmente que lhe fosse indicado o valor a pagar 
anualmente pelos empréstimos a contrair e o valor dos empréstimos e contratos leasing a 
formalizar a curto prazo para obras já contratadas e a contratar, podendo ser somente em relação 
às obras apontadas pelo Senhor Vereador Jorge Gonçalves. 

 
O Senhor Vereador Joaquim Raul Farto disse que não estava em causa a bondade do 

projecto, que é necessário pensar profundamente a realidade social de Peniche e encontrar as 
melhores soluções para esta realidade do nosso concelho. Acrescentou que, pelo estudo 
apresentado sobre este assunto, se verificou da absoluta necessidade de actuar nesta área, mas 
que era importante, à luz dos nossos dias, ponderar as várias perspectivas e correntes de 
intervenção para debelar este problema de natureza social. 

Disse também que, sem pôr em causa o estudo bem efectuado sobre as necessidades de 
habitação social, o assustava a questão do suporte financeiro para concretizar a conservação e a 
construção de habitação social e as suas repercussões em futuros mandatos. 

Finalizou dizendo que a Câmara, apesar de ter de tomar decisões, tinha de pensar de 
forma responsável e séria sobre o assunto, não podendo hipotecar financeiramente, de forma 
marcante, os futuros mandatos. 
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O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que havia a ausência da aprovação da 
candidatura ao programa PROHABITA por parte da Câmara, mas que tinha havido a 
distribuição de todos os elementos que tinha dotado os Vereadores de condições de avaliar a 
candidatura. Acrescentou que, por isso, a Câmara poderia ratificar a apresentação da citada 
candidatura. Acrescentou que o que estava em discussão não eram os financiamentos, que se 
podiam revestir na forma de empréstimos, a sujeitar à votação da Assembleia Municipal, mas 
sim o acordo de colaboração. 

Analisou a impossibilidade de financiamento, por parte da Câmara com fundos próprios, 
da recuperação dos bairros sociais e as autarquias de poder usufruir de parte do investimento a 
fundo perdido para resolução de problemas graves nos bairros sociais. 

 
O Senhor Presidente leu algumas cláusulas do acordo de colaboração e disse que não 

haveria penalizações do Município se não cumprisse todas as cláusulas. 
Salientou que se sentia muito à vontade para votar a assinatura do acordo de colaboração, 

uma vez que o considerava uma grande oportunidade para resolver um grave problema social de 
Peniche. 

Disse que a realidade social tinha sido estudada e trabalhada por técnicos do IHRU e por 
técnicos municipais, concluindo-se que era um território assimétrico do ponto de vista social. 

Disse também que esta era uma oportunidade de desenvolver um bom plano de 
intervenção sobre uma realidade que não era comparável com outros municípios. 

Sobre a elencagem de uma série de obras pelo Senhor Vereador Jorge Gonçalves, 
comunicou que estava a trabalhar em parcerias público/privadas para a concretização de um 
conjunto de investimentos. 

Acrescentou que não tinha dúvidas de que esta, para além de ser uma grande 
oportunidade, possibilitaria a resolução do problema dos munícipes de etnia cigana e que as 
soluções financeiras iriam ser encontradas. 

Frisou ainda que esta solução poderia vir a animar o mercado das micro-empresas, 
através do lançamento de concursos de obras de reabilitação. 

Finalizou dizendo que não considerava que o acordo de colaboração fosse um ónus mas 
sim uma mais valia para o futuro. 

 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que ainda não se estava a fazer nada, em 

termos de habitação social e já os pintores privados andavam a dizer que ia haver obras. Referiu 
que os Vereadores iam recebendo informação a conta-gotas, como agora sobre as parcerias 
público/privadas, sobre as soluções de loteamento do Bairro do Calvário, afirmando que 
concordaria com o programa de acção do Bairro do Calvário, com a contrapartida de um 
loteamento. 

Sobre a inscrição das obras de habitação social no PPI e Orçamento deste ano, disse que, 
na altura da sua aprovação, tinha sido por ele questionado a tipologia da habitação a construir e o 
local onde iria ser edificada e não tinha obtido qualquer resposta. 

 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que ao aprovar-se o PPI, aprova-se um 

conjunto de intenções que teriam de ser novamente aprovadas na sua concretização. 
Sobre as heranças de anteriores mandatos, disse que quando tinha sido Presidente, 

também tinha herdado o Coosofi. 
Salientou que iria exercer o seu mandato até ao fim e de consciência tranquila e que tinha 

a noção de que as responsabilidades do Município iam crescendo, mas com responsabilidade e 
algum enquadramento financeiro. Disse que o problema era quando se perdia o controlo das 
coisas, do ponto de vista financeiro, referindo que os 12.500.000 euros ultrapassavam a dívida 
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dos últimos trinta anos. Esclareceu que a Barragem de S. Domingos era uma obra dos SMAS e 
que por isso é que Peniche tinha a água mais cara do distrito de Leiria e que, em função da actual 
realidade económica, se previa que a situação financeira não iria melhorar, antes pelo contrário. 

Lembrou que apesar da utilização do programa “Pagar a Tempo e Horas”, a dívida a 
fornecedores continuava a subir, o que prova que não se conseguia gerar meios financeiros para 
pagar a fornecedores. 

Disse por último que não tinha legitimidade de deixar aos futuros mandatos uma dívida 
de tão grande dimensão e que este tipo de gestão da Autarquia levaria à ruína. 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que eram inquestionáveis as carências 

habitacionais e a necessidade de reparação das habitações e que lamentava que tivesse de aludir, 
das 19 às 21 horas, um problema tão profundo e complexo, que deveria ser mais trabalhado. 

Disse também que o trabalho tinha sido bem feito no levantamento de necessidades, 
apesar de não se encontrar nada escrito sobre a integração de grupos tão sensíveis como o de 
etnia cigana. 

Salientou que seria sonhar alto esperar que as rendas seriam uma boa receita, visto a 
maioria ser de valor reduzido e que não lhe parecia lógico falar de loteamento no Bairro do 
Calvário por o seu limite de ocupação estar esgotado. 

Disse ainda que Peniche era de longe o Município do Distrito de Leiria com maior 
densidade de habitação social e perguntou se os 170 novos fogos resolveriam de vez a questão da 
habitação social, ou se daqui a poucos anos se estaria novamente a discutir o mesmo problema. 

Finalizou dizendo que votaria contra a assinatura do acordo de colaboração com o IHRU 
e que se o Presidente entendesse que o devia assinar que o assinasse. 

 
O Senhor Vice-Presidente disse que, independentemente de todos os argumentos 

utilizados, não gostaria que fossem utilizados outros investimentos, como o relvado sintético do 
GDA, para manifestar a não concordância com o acordo, apesar das duas situações estarem 
aprovadas nas Grandes Opções do Plano e respectivo Orçamento para 2009. 

 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que votaria contra a assinatura do acordo de 

colaboração com o IHRU e que se o Presidente o quisesse assinar que o assinasse. 
 
Pelas 21.00 horas, os Senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Francisco Salvador, saíram 

da reunião, por terem outros compromissos pessoais. 
O Senhor Presidente disse que considerava que havia condições para assinar o acordo em 

questão e que, com o seu desenvolvimento, iriam ser necessários a assinatura de contratos 
particulares e a celebração de formas de financiamento que iriam ser submetidos à apreciação da 
Assembleia Municipal. 

 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que considerava que assinar o acordo de 

colaboração seria sufocar financeiramente a Câmara e que haveria outras formas de financiar a 
habitação social que não tinham sido estudadas. Salientou que não estava contra a construção de 
habitação social, mas sim contra as condições do acordo de colaboração. 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que o que estava em causa era a aprovação, ou 

não, da candidatura efectuada ao programa PROHABITA, em 2008. 
 
O Senhor Presidente propôs a assinatura do acordo de colaboração a celebrar com o IHRU. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.05.2009 * Livro 100 * Fl.215 

O Senhor Vereador Joaquim Raul disse que não se sentia em condições de votar o 
acordo, na ausência de dois Vereadores. 

 
O Senhor Presidente disse que este assunto seria validado pela Assembleia Municipal, na 

altura da contratação das operações financeira necessárias para concretizar o acordo. 
 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse também que não tinha condições para votar o 

acordo, por o Executivo Municipal não estar completo. 
 
O Senhor Vice-Presidente disse lamentar estas atitudes. Na última reunião de Câmara foi 

marcada uma nova reunião extraordinária para apreciar e votar este documento, os colegas da 
oposição falaram às vezes que acharam por conveniente e às 21.00 horas nós estaríamos 
condicionados para intervir e não votámos o documento apesar de no momento da votação 
estarem presentes 5 dos 7 elementos da Câmara. 

 
O Senhor Presidente disse que o acordo advinha da aprovação de uma candidatura para 

construção e conservação de habitação social, cujo investimento estava previsto no PPI e no 
Orçamento do corrente ano, aprovados pela Câmara e Assembleia Municipal, com a respectiva 
repartição plurianual de encargos e que o iria assinar por se sentir legitimidade para o efeito, 
dada a realidade existente em Peniche, no tocante a habitação social e a oportunidade de 
encontrar uma solução para muita gente que não tinha soluções para os seus problemas. Deixou 
o compromisso futuro de que todo o trabalho seria acompanhado por um gabinete e que todas as 
medidas de concretização do acordo seriam apresentadas aos órgãos do Município. 

Disse por último que, se os Senhores Vereadores Paulo Rodrigues e Joaquim Raul não se 
sentiam em condições de votar o acordo, ele sentia-se em condições de o assinar. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada 
em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei 
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 
 


