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ACTA N.º 7/2011 
 
         ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011: 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano dois mil e onze, 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezasseis horas e dez e cinco minutos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
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. 

 
VOTO DE PESAR: 

 
* O Senhor Presidente da Câmara apresentou o seguinte voto de pesar:  
«Tendo tomado conhecimento do falecimento, esta madrugada, do ex-Presidente da 

Direcção da ATAM (Associação dos Técnicos Administrativos Municipais), Senhor Artur Vieira 
Dias, venho propor que a Câmara aprove, na sessão de hoje, um Voto de Pesar. Assim, proponho 
que se apresentem à família do Senhor Artur Dias e à ATAM as mais sentidas condolências pela 
sua perda, reconhecendo publicamente o seu valor.» 

- Deliberado aprovar. 
 

INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE AUTÓNOMA DE GÁS NATURAL: 
 
* Foi presente uma informação do Director do DPGU, datada de 28 de Março de 2011, 

dando conhecimento da evolução do processo para instalação de uma Unidade Autónoma de Gás 
Natural no Concelho de Peniche e da oportunidade, agora surgida, de se poder instalar o 
equipamento em terrenos municipais. O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que a localização 
agora proposta parece ser a ideal e perguntou o porquê de só agora aparecer esta solução. O 
Director do DPGU fez o historial das diversas tentativas para se encontrar uma localização 
compatível com este tipo de equipamento e que este local tinha sido estudado, mas existia uma 
expectativa da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia de poder dar outro destino ao terreno. 
Com a evolução do processo, conforme consta da sua informação, surgiu esta nova solução que 
poderá compatibilizar as necessidades da Lusitaniagás e da Junta de Freguesia. 

- Deliberado concordar com a sugestão do Director do DPGU, nomeadamente com a 
localização indicada, a propor à Lusitaniagás em processo negocial a decorrer. (M-Doc1) 

 
CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE: 

 
* Foi presente uma informação da Directora do DAF, datada de 28 de Março de 2011, 

acompanhada de parecer jurídico, dando conhecimento da proibição imposta pelo Governo, 
através do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de Janeiro, do Município conceder subsídios ao Centro 
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Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche com o intuito de comparticipar despesas de 
saúde, simultaneamente comparticipadas por outro sistema ou subsistema público ou privado de 
protecção social e cuidados de saúde, e propondo a suspensão das transferências do Município 
para o Centro Social, sob pena de serem aplicadas sanções aos membros do executivo, 
nomeadamente a reposição dos valores transferidos. 

- Deliberado concordar com o proposto pela Directora do DAF e informar a Direcção do 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche em conformidade. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador declarou que o aflige que os funcionários que 
recebem pouco de vencimento possam deixar de receber este benefício, uma vez que a 
comparticipação dada pela ADSE é pouco mais do que zero e a comparticipação dada pelo 
Centro Social ajudava ao equilíbrio das contas familiares. Lembrou que boa parte da receita do 
Centro Social provém das cotizações dos sócios, mas não é suficiente para a sua 
sustentabilidade. Lamentou que o Município possa atribuir subsídios às mais variadas 
instituições e para os mais variados fins e esteja proibido de dar apoio social aos seus 
funcionários e disse não acreditar que não haja soluções criativas e legais que ultrapassem esta 
situação. 

O Senhor Presidente da Câmara informou que vários municípios se juntaram para 
estudar o problema e tentar solucioná-lo e que ele próprio tem estado em contacto com outros 
presidentes de câmara para acompanhar a evolução do assunto. 

O Senhor Vice-Presidente disse que deve ficar claro para os sócios do Centro Social que 
esta decisão não é uma iniciativa da Câmara mas o cumprimento de um decreto-lei aprovado 
pelo Governo e promulgado pelo Senhor Presidente da República. (M-Doc2 

 
PROGRAMA PROHABITA: 

 
* Foi presente a seguinte proposta, datada de 22 de Março de 2011, apresentada pela 

Senhora Vereadora Clara Abrantes, responsável pelo Pelouro da Solidariedade Social: 
«Proposta: 
De acordo com o Acordo de Colaboração no Âmbito do PROHABITA, assinado pelo 

Município de Peniche e pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, no dia 1 de Junho de 
2009, e ratificado em reunião de Câmara de 27 de Agosto de 2010, o qual apresenta um 
cronograma de execução, propõe-se que a implementação se inicie com os trabalhos que se 
seguem: 

1. Reabilitação dos bairros existente: 
1.1 Edifício Coosofi (Vila Maria) – 42 fogos. 
1.2 Bairro Fernão de Magalhães – 48 fogos. 
1.3 Bairro do Vale Verde – 59 fogos. 

2. Construção de 30 novos fogos, em lotes municipais na Fonte do Rosário, como 
suporte à intervenção da 1.ª fase do Bairro do Calvário, para realojamento dos 
residentes em casas a demolir. 

3. Elaboração de Plano de Reconversão Urbanística do Bairro do Calvário de modo a 
possibilitar uma programação e faseamento da intervenção naquele território, sob 
forma de loteamentos municipais, a programar. 

A Vereadora do Pelouro da Solidariedade Social, Maria Clara Abrantes.» 
Foi ainda presente uma informação, datada de 25 de Março de 2011, da mesma 

Vereadora, dando conhecimento pormenorizado de todos os passos dados no âmbito do 
programa Prohabita e de alguns indicadores sociais do Concelho, nomeadamente, dinâmicas de 
ocupação a nível concelhio, pedidos de habitação registados no Município, enquadramento 
histórico dos bairros sociais, avaliação da intervenção nos bairros sociais de reparação e 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 29.03.2011 * Livro 102 * Fl.64 

conservação e prioridades percepcionadas para a intervenção. 
 
Iniciada a apreciação deste assunto, usaram da palavra os seguintes edis: 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Explicou o conteúdo dos documentos que apresentou e que, na sequência do acordo 

celebrado, deve a Câmara agora decidir o que pretende fazer. 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse ser uma proposta realista que vai ao encontro de uma necessidade e que cria 

condições para que o Bairro do Calvário tenha a intervenção que é desejada. 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que Peniche, em termos sociais, é um caso sui generis nos problemas e nas 

soluções. Que conhece muito bem os problemas de habitação da cidade, pelas funções que já 
desempenhou, e que nas décadas de oitenta e noventa do século passado se pensava que os 
problemas se resolveriam com a construção de mais habitação social, por isso nesses anos se 
construíram muitos bairros sociais, tendo Peniche, actualmente, mais de catorze desses bairros e 
o problema continua por resolver. 

Referiu que, pela documentação apresentada, existem mais pedidos para atribuição de 
habitação social actualmente do que há uns anos atrás, facto que não se deve só às carências 
económicas mas também às expectativas criadas em períodos eleitorais, sendo prova disso que 
nos anos de 1998 a 2005 quase não houve novos pedidos, porventura consequência de também 
não existir novas construções. Na mesma documentação consta também que Peniche precisa de 
mais construção para estar de acordo com as suas necessidades, comparando com a média 
nacional, e isto deve-se não só à especulação imobiliária como também à falta de instrumentos 
de ordenamento do território. 

Disse que Peniche se arrisca a ser uma cidade constituída por habitação social. Que se 
deve recuperar o que está construído mas não construir novos fogos. 

Referiu que deve haver acompanhamento social, que sendo um trabalho complexo é de 
necessidade imperiosa, e que o GPS tem feito um bom trabalho nesse sentido. Que o Município 
deve ajudar a formar cidadãos efectivos e válidos, para que o colectivo não tenha que pagar pelos 
disparates de meia dúzia. 

Defendeu que a Câmara deve criar condições fiscais para que os proprietários de imóveis 
degradados promovam a sua recuperação e os introduzam no mercado de arrendamento. 

Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que partilha com o Senhor Vereador Francisco Salvador um conjunto das 

preocupações enunciadas, contudo a realidade não pode ser contornada e foram feitos diversos 
exercícios para se achar a melhor solução. Lamentou a grande especulação imobiliária que existe 
e que os mercados se continuem a comportar como se não houvesse uma crise financeira. 

Frisou a necessidade de se fazer a recuperação do Bairro do Calvário e o facto dos 
residentes terem que ser temporariamente realojados enquanto as obras decorrem, não tendo o 
Município fogos disponíveis para o efeito. 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Considerando a existência de vários fogos devolutos no Bairro do Calvário, perguntou 

porque razão, em vez de se optar pela construção de 30 novos fogos, não se começa pela sua 
recuperação. 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Esclareceu que os fogos devolutos se encontram dispersos pelo bairro e que se pretende 

que a recuperação seja feita por zonas. Disse, também, que estes fogos estão muito degradados 
sendo a sua recuperação muito dispendiosa e não se conseguir o resultado pretendido, porque as 
casas foram construídas à muitos anos, para agregados familiares específicos, e por isso têm 
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áreas muitos reduzidas, não se conseguindo a sua adaptação às exigências mínimas actuais. 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Clarificou que o custo previsto para a reabilitação dos bairros é de três milhões de euros, 

com uma comparticipação a fundo perdido de 45%, podendo-se recorrer a um empréstimo 
bonificado de 40%, sendo o auto-financiamento de 15%, e que a construção dos trinta novos 
fogos importará em 1,5 milhões de euros, sendo, neste caso, o auto-financiamento de zero, por o 
Município ser dono dos terrenos. 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Disse concordar com a recuperação dos bairros existentes mas que não concorda com a 

construção de mais habitação social. 
Lembrou que, relativamente à construção de nova habitação social, embora o empréstimo 

seja bonificado, tem que ser pago, pelo que tem que haver mensalmente folga de tesouraria para 
satisfazer esse compromisso. Por outro lado, importa referir, que, no caso da nova construção 
proposta, 30 fogos, não podemos considerar que o auto-financiamento da Câmara seja zero 
porque é considerado o valor dos lotes de terreno que são sua propriedade. De facto, a 
componente de auto-financiamento da Câmara não é zero porque, tratando-se de um património 
do Município que, segundo o Orçamento de 2011, está avaliado em 400 mil euros, que sendo 
canalizado para a construção proposta, deixará de constituir uma potencial fonte de receita 
futura.  

Fez notar que os lotes em causa na Fonte do Rosário vieram à posse da Câmara na 
sequência do loteamento lá existente. Referiu ainda que, na sua opinião, a solução de utilização 
dos lotes em questão para habitação social, não concorreria para as expectativas dos moradores e 
dos proprietários dos outros lotes no loteamento em causa. 

Defendeu que o estudo que se irá fazer para a recuperação do Bairro do Calvário deverá 
contemplar uma solução para o realojamento temporário dos actuais residentes. Referiu que, em 
sua opinião, a solução para os 30 novos fogos propostos para recolher os moradores do Bairro do 
Calvário deslocalizados no âmbito do Plano de Reconversão Urbanística do Bairro do Calvário, 
deverá ser encontrada no próprio Plano de Reconversão. Lembrou que o Bairro do Calvário está 
inserido numa área com 36.000 m2. 

Fez referência ao bom trabalho que, em sua opinião, tem sido feito pela Senhora 
Vereadora Clara Abrantes e a equipa de Acção Social, junto dos moradores dos vários bairros 
sociais, no sentido da sua valorização pessoal e integração social. 

Senhor Vice-Presidente: 
Disse que o empréstimo para a aquisição do Edifício Coosofi, destinado a habitação 

social, proposto pelo PSD, também foi muito discutido na Assembleia Municipal mas perante a 
situação não houve outra alternativa senão aprová-lo. 

Disse que a recuperação do Bairro do Calvário é inevitável, uma vez que as casas são 
muito antigas e para além da degradação natural existe o problema de já não se adequarem às 
exigências actuais, lembrando que à luz da legislação actual aquelas construções nunca poderiam 
ser aprovadas. 

Lembrou que as dificuldades actuais no acesso ao crédito, que irão ser ainda mais 
acentuadas no futuro, consequência natural dos PEC 1, 2 e 3 e de outros que se seguirão, e o 
aumento do número de desempregados salientarão os problemas sociais, nomeadamente ao nível 
da habitação, e podem conduzir à proliferação das construções ilegais e com condições precárias 
e insalubres de habitabilidade. 

Disse que o terreno onde serão construídos os novos fogos não deixará de ser 
propriedade do Município. 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Elogiou o documento apresentado pela Senhora Vereadora Clara Abrantes e agradeceu a 
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oportunidade de se poder discutir este assunto. 
Disse que a proposta apresentada preconiza uma solução para os problemas de habitação 

diferente da sua, uma vez que não concorda com a construção de novos bairros sociais, porque 
considera que as pessoas devem ser integradas na sociedade e não excluídas. 

Referiu que todos os anos o Município gasta mais de 150 mil euros na recuperação de 
fogos degradados e que é importante responsabilizar os inquilinos pela manutenção do bom 
estado das habitações que ocupam, devendo ser implementada a co-responsabilidade. 

Disse que a redução de 19 milhões de euros, prevista inicialmente, para 4,5 milhões de 
euros é mais exequível, mas continua a ser académica, porque não vai haver dinheiro. Salientou 
que o esforço deve ser feito para que se recupere os fogos existentes, nomeadamente ao nível de 
acessibilidades e de eficiência energética.  

Senhor Presidente da Câmara: 
Informou que o ponto dois da proposta, que previa a construção de 30 novos fogos, em 

lotes municipais, sitos na Fonte do Rosário, em Peniche, como suporte à intervenção da 1.ª fase 
do Bairro do Calvário, não seria colocado a votação, esperando os contributos de todos para se 
encontrar uma solução para o problema do realojamento temporário dos residentes nas casas a 
demolir. 

 
- Submetidos os pontos um e três a votação, a Câmara deliberou aprovar a proposta de 

reabilitação do Edifício Coosofi, do Bairro Fernão de Magalhães e do Bairro do Vale Verde e 
concordar com a elaboração de um Estudo de Reconversão Urbanística do Bairro do Calvário. 
(M-Doc3) 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e vinte minutos, 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 barra noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, 
em regime de substituição, a subscrevo e assino. 

 


