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ACTA N.º 45/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2008: 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, 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, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas e vinte minutos. 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que tinha pedido para que a reunião tivesse 

início mais tarde porque esteve a participar, em Lisboa, numa conferência sobre a energia das 
ondas. 

Após o Senhor Presidente da Câmara ter prestado esta informação, o Senhor Vereador 
Paulo Rodrigues pediu o uso da palavra, tendo perguntado que tipo de cerimónia teve lugar no 
passado Sábado, dia 22 de Novembro, durante a tarde, na Sala de Sessões. 

O Senhor Presidente da Câmara informou que se tratou da entrega de cheques para 
pagamento da última parcela de subsídios concedidos a cinco instituições do concelho. Referiu 
que, por lapso resultante do agendamento da sessão ter sido feito com pouca antecedência, não 
seguiu convite para os Senhores Vereadores do PSD e do PS.  

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que ficou desagradado por, como membro da 
Câmara, ter tido conhecimento da situação por alguém alheio ao Município. Que, tendo a 
cerimónia sido participada à Comunicação Social no dia 14 de Novembro, parece-lhe ter havido 
tempo e oportunidade para ter sido também comunicada aos restantes membros da Câmara. 
Considera que, a nível de protocolo, o GAP do Senhor Presidente da Câmara funciona mal. 
Concluiu dizendo que esta situação foi a gota de água e que os membros do PSD vão abandonar 
a reunião de hoje e vão repensar a sua situação quanto a decisões futuras a tomar. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que assune a falha, não houve intenção de 
subestimar os restantes membros da Câmara. Lembrou que os Senhores Vereadores são sempre 
convidados para todas as actividades promovidas pelo Município. Referiu que o seu GAP não foi 
responsável pelo sucedido. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu-se ao adiamento da hora de início da reunião 
de hoje, dizendo que não lhe parece correcto que seja comunicado em cima da hora e sem 
explicações e que a reunião poderia ter sido iniciada, à hora marcada, e presidida pelo Senhor 
Vice-Presidente até à chegada do Senhor Presidente.  

Relativamente ao sucedido no Sábado passado, o Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse 
que o facto de se ter feito uma sessão pública demonstra que não se tratou de uma entrega 
incaracterística de cheques, que não fica bem não se convidar todo o executivo e que o PS vai 
fazer uma carta às instituições a comunicar-lhes o ocorrido. 

Comunicou que os membros do PS vão abandonar a reunião de hoje por repudiarem o 
que aconteceu e por considerarem que todos os eleitos estão legitimados pelo voto popular e que 
o respeito que se deve aos eleitores começa no respeito aos eleitos. 
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Concluiu dizendo que o argumento de que a sessão foi organizada em cima da hora não 
colhe, porque a comunicação social foi informada no dia 14 de Novembro, e entre 14 e 22 de 
Novembro realizaram-se duas reuniões de Câmara.  

O Senhor Presidente da Câmara disse que não houve qualquer intenção, da sua parte ou 
da parte de alguém, em não convidar os restantes membros da Câmara. Assume a falha e pede 
desculpa pelo sucedido. Referiu que considera que a atitude de abandonar a reunião de hoje não 
é ajustada a natureza da situação. Informou que irá enviar ofícios às instituições a justificar o 
ocorrido. 

O Senhor Vice-Presidente informou que existem assuntos bastante relevantes na ordem 
de trabalhos da reunião de hoje e que fica preocupado por estes ficarem pendentes, dado a sua 
importância e urgência. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador lembrou que apresentou um documento onde 
consta que os Vereadores do PSD não iriam tolerar mais faltas de atenção. Admite que tenha 
sido por esquecimento, mas isso só vem provar a conta em que o Senhor Presidente da Câmara 
tem os seus pares. 

O Senhor Presidente da Câmara reconheceu que a reunião de hoje poderia ter sido aberta 
pelo Senhor Vice-Presidente, mas mandou telefonar a pedir para que esta se iniciasse mais tarde, 
sem qualquer intenção de desrespeito, do mesmo modo que telefona quando algum vereador se 
atrasa, para saber se deve iniciar a reunião ou aguardar a sua chegada. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que não julga intenções, que julga factos, e 
lembrou que, no mandato anterior, nunca chamou a atenção de quem chegava atrasado, por 
considerar que seria uma atitude de mau gosto. 

 
CONVOCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 

 
O Senhor Presidente da Câmara convocou, pessoalmente e com dispensa de convocação 

escrita, nova reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 89.º da Lei 169/98, de 18 de 
Setembro, a realizar no dia 26 de Novembro, próxima quarta-feira, pelas 14.30 horas, para 
apreciação de todos os assuntos constantes da ordem de trabalhos da reunião de hoje, com 
excepção da apresentação da Magna Carta que se realizará na reunião da próxima semana.  

O Senhor Vice-Presidente chamou a atenção para o facto de dois assuntos constantes da 
ordem de trabalhos da reunião de hoje carecerem de deliberação urgente, nomeadamente a 
candidatura à construção de mini-campos de futebol de relva sintética e a revisão aos 
Documentos Previsionais do corrente ano, para permitir a candidatura ao Centro de Alto 
Rendimento de Surf.  

O Senhor Vereador Francisco Salvador lembrou que o Senhor Presidente da Câmara 
pode despachar os assuntos urgentes, desde que estes venham à próxima reunião de Câmara para 
ratificação. Informou, também, de que, por motivos de agenda, não pode estar presente na 
reunião do dia 26, mas, caso pudesse, iria ponderar, com o seu grupo partidário, a sua presença. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo quinze horas e quarenta e cinco minutos, os Senhores Vereadores do PS e do PSD 

abandonaram a Sala de Sessões pelo que Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, por 
não haver quórum, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. 

E eu, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


