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ACTA N.º 6/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2007: 
 
Ao primeiro dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, 

edifício dos Paços do Município e Sala de Sessões, 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, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezoito horas e quinze minutos. 
Participaram na reunião os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus 

Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa da Assembleia Municipal de Peniche. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
PROPOSTA DA REDE DE URGÊNCIAS – RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO TÉCNICA 
DE APOIO AO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DAS URGÊNCIAS – MINISTÉRIO DA 
SAÚDE: 

 
Foi presente o relatório técnico final em epígrafe, que foi objecto das seguintes 

considerações pelos senhores adiante identificados: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Agradeceu a disponibilidade e a presença dos membros da Câmara e da Mesa da 

Assembleia Municipal nesta reunião; 
- Manifestou a sua perplexidade e indignação face ao conhecimento que tomou, através 

dos órgãos de comunicação social, da proposta de encerramento do serviço de urgências do 
Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, de Peniche, constante do relatório final da comissão de 
peritos do Ministério da Saúde, o qual veio a alterar a decisão anterior que previa a manutenção 
do referido serviços de urgência, tomada à margem dos interesses de Peniche e da sua população 
e sem que houvesse razões plausíveis de alteração dos pressupostos e dada a possibilidade de 
contestação de tal medida em sede de audiência pública. Informou, também, que face à 
complexidade da situação solicitou de imediato a disponibilização do relatório e uma audiência 
ao Senhor Ministro da Saúde, que através do seu gabinete, marcou uma reunião com o Senhor 
Presidente da ARSC, em Peniche, e onde estarão presentes membros do Executivo e da 
Assembleia Municipal e o Presidente do Conselho de Administração do Hospital e a Directora 
do Centro de Saúde. Deu conhecimento, também, que o Dr. António Bento, do Sindicato 
Independente dos Médicos, se manifestou solidário com a posição assumida pela Câmara. Por 
último propôs que se reiterasse o pedido de audiência ao Senhor Ministro da Saúde e se 
informasse a população das diligências a desenvolver. 

 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal: 
- Declarou que o Município terá que intervir politicamente por forma a que seja reposta a 

situação inicialmente proposta; 
- Interrogou-se sobre a mudança de opinião havida tão rapidamente; 
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- Referiu que a especificidade do Município em termos locais é o argumento de maior 
peso para que se mantenha o serviço de urgências do hospital. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse estar de acordo desde que o assunto seja tratado no âmbito político; 
- Sugeriu que se realizasse uma reunião com o Presidente da Comissão Técnica, o 

comunicado à população se fizesse após a realização da referida reunião e que se solicitasse o 
resultado da consulta pública. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Comparou os pressupostos e argumentos aduzidos nos dois relatórios e não vislumbrou 

quais as razões que levaram à alteração da decisão inicial que previa a manutenção do serviço de 
urgência do Hospital; 

- Referiu que a situação exige que se tome posição sobre o assunto. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Declarou não fazer sentido a mudança de atitude, à qual o Município deverá opor-se e 

contestar; 
- Manifestou o seu descontentamento pela constatação de se estar perante um facto 

consumado e dos autarcas terem tomado conhecimento através da comunicação social da decisão 
da comissão técnica; 

- Salientou que o estudo técnico encomendado pelo Ministério da Saúde representa uma 
clara opção do Governo; 

- Referiu que o relatório não teve em conta a especificidade de Peniche tendo a comissão 
alterado as regras no “final do jogo”. Vincou, ainda, que, no período de consulta pública, 
Peniche não esteve em apreciação. 

 
Senhor João Gomes - 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal: 
- Disse discordar dos fundamentos expostos, sendo que a haver alteração deverá ser 

confrontado o Presidente da ARSC, o qual deverá explicar quais os critérios que mudaram; 
- Referiu que o Município tem o direito de exigir informação sobre quais as razões que 

levaram os técnicos a mudar de opinião, sendo que a contradição é o argumento mais forte para 
se contestar a decisão tomada. 

 
Deliberado, por unanimidade, reiterar o pedido de audiência ao Senhor Ministro da Saúde 

e à Comissão Parlamentar da Saúde e informar a população após a realização da reunião com o 
Senhor Presidente da ARSC do desenvolvimento a dar ao processo. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e quinze 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/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


