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ACTA  DA  S EGUNDA  R EUN I ÃO  DA  S E S SÃO  ORD INÁR I A  DO  MÊ S  

D E  F EV ER E I RO  DA  A S S EMB L E I A  MUN I C I PA L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA   NO   D I A   1 2   D E   MARÇO   D E   2 0 0 8 :  

 

Aos doze dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no Auditório do Edifício 

Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta 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 Filipe Monteiro Vitória, Silvino 

Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, José 

António Bombas Amador, Rui António Rodrigues Carvalho, Álvaro André Paiva 

Amador, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Arminda Glória Félix Martins Braz, 

José Joaquim Franco Antunes, Alina Maria Avelino da Fonseca e Sousa Marcelino, 

Ângelo Miguel Ferreira Marques e Rui Manuel Santos Martins reuniu a Assembleia 

Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

- Período da ordem do dia:  

 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de quatro parcelas de terreno e da rectificação da 

redacção dos editais n.os 23/2007 e 9/2008; 

2. Designação de quatro pessoas para integrar a Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens de Peniche; 

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração das alíneas a), b) e c) e aditamento da alínea d) ao Regulamento do Parque 

Municipal de Campismo de Peniche; 

4. Apreciação e votação do novo Plano de Pagamentos do valor em 

dívida à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche; 

5. Serviço de Urgências Básicas do Hospital de São Pedro Gonçalves 

Telmo – Ponto de situação e eventual tomada de posição; 

6. Localização do futuro aeroporto de Lisboa – Ponto de situação e 

eventual tomada de posição. 
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Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Paulo Jorge Ferreira Santos e Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques. 

 

Não compareceram à reunião os Senhores Américo Araújo Gonçalves e Jorge 

Santos Carvalho. 

 

Assistiram à reunião o Senhor Presidente da Câmara, António José Correia, o 

Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, e os Vereadores, 

Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 

Gregório Farto e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 

 

SUBSTITUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES :  

 

A Mesa deu conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente de Junta 

da Freguesia de Atouguia da Baleia, em que comunica, ao abrigo do disposto na alínea 

c) do n.º 1 do Art.º 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua substituição à 

reunião de hoje pelo Secretário da referida Junta de Freguesia, Senhor Afonso Rosário 

Costa Clara. 

 

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 Nuno Eduardo Faustino Rainha, para o dia de hoje, por se 

encontrar ausente do concelho por motivos de ordem profissional e académica; 

- Do Senhor Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, para o dia de hoje, por se 

encontrar ausente do concelho, por motivos de ordem académica; 

- Da Senhora Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, por um 

período de oito dias, por se encontrar ausente do concelho, por motivos de ordem 

académica. 

 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 

listas, Senhores Gabriel da Graça Barreiro Gonçalves (do PS) e Armindo Craveiro 
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Fernandes (da CDU), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a 

participar na reunião. 

 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DA HONRA:  

 

Foi dada a palavra ao deputado municipal Senhor José Leitão, que agradeceu, 

para exercer o direito de defesa da honra, pelo facto de ter ficado ofendido com as 

declarações constantes da entrevista prestada pelo Senhor Presidente da Câmara no 

Jornal de Leiria, no dia 21 de Fevereiro último, onde o acusou de mentiroso, agir de má 

fé e hipocrisia, aquando de pergunta sobre como pensaria resolver o problema do 

acampamento de cidadãos de etnia cigana no centro da cidade. Que assim que tomou 

conhecimento das declarações do Senhor Presidente da Câmara lhe ligou a dizer-lhe 

que se alguma vez tivesse a tentação de o acusar de algo o faria cara a cara, olhos nos 

olhos e nunca acobardado em qualquer órgão da comunicação social. Que só agora 

tomou esta atitude por o Senhor Presidente da Câmara não lhe ter feito um pedido de 

desculpas formal, mesmo depois de lhe ter reconhecido o erro e garantido que iria fazer 

um desmentido, oportunidade que teve, já que foi entrevistado pelo mesmo jornal 

posteriormente e não o fez. 

Seguidamente, apresentou verbalmente a suspensão do seu mandato, pelo 

período de três meses, tendo-se retirado do lugar que ocupava no plenário da 

Assembleia Municipal e se colocado à disposição em lugar do público, abandonando-o 

logo de seguida, após a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, que declarou que 

gostaria de responder ao Senhor José Leitão, mas na qualidade de deputado municipal, 

face ao conjunto de afirmações que deveriam ter resposta, e que como não estava no seu 

lugar não lhe iria responder, pois na sua opinião isto não é “um toca e foge”. 

De seguida, interveio o Senhor Presidente da Mesa, que, numa declaração 

pessoal referiu que as relações institucionais se deveriam situar e pautar por padrões de 

tolerância entre todos os órgãos municipais e que deste episódio se devem tirar as 

respectivas ilações. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DESAFECTAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO DE QUATRO PARCELAS DE TERRENO E DA RECTIFICAÇÃO DA REDACÇÃO 

DOS EDITAIS N.OS 23/2007 E 9/2008: 
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Passando a Assembleia à apreciação do ponto primeiro da ordem de trabalhos, 

foram presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação de 

terrenos do domínio público e sua integração no domínio privado do Município, nos 

termos da alínea b) do n.º 4 do Artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e, 

ainda, das rectificações também adiante referenciadas: 

 

a) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 110,00 m2, 

situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, lugar e freguesia de Ferrel, concelho de 

Peniche, e que confronta do norte com Rua Nossa Senhora de Fátima, do sul com 

Anastácio Sabino Oliveira Rosa, do nascente com Paulo Anastácio Conceição Roda e 

Município de Peniche e do poente com Augusto Paulo Oliveira Rosa e Paulo Rosa.  

b) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 41,00 m2, 

situada no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta do norte 

com Paulo Anastácio da Conceição Rosa, do sul e nascente com Anastácio Sabino 

Oliveira Rosa e do Poente com Anastácio Sabino Oliveira Rosa e Município de Peniche.  

c) Parcela de terreno, destinada a construção (completamento de lote), com 

a área de 20,00 m2, sita no Caminho da Fonte da Nora, freguesia de Ajuda, em Peniche, 

e que confronta do norte com Francisco Gonçalves Domingues, do sul com Município 

de Peniche, do nascente com caminho e do poente com Caminho da Fonte da Nora.  

d) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 8,00 m2, sita na 

Avenida do Mar, no lugar e freguesia de Ferrel, em Peniche, e que confronta do norte 

com Avenida do Mar, do sul e poente com Construções Raça-Unipessoal, L.da e do 

nascente com Beco 1.º de Maio.  

e) Rectificação do Edital n.º 9/2007, datado de 28 de Fevereiro de 2007, no 

sentido de passar a constar que a parcela de terreno que se pretende desafectar do 

domínio público se destina a logradouro e não a construção como consta daquele edital. 

f) Rectificação do Edital n.º 23/2007, datado de 11 de Abril de 2007, no 

sentido de passar a constar que a parcela de terreno que se pretende desafectar do 

domínio público possui a área de 124,50 m2 e não 117,50 m2 como consta daquele 

edital. 

 

Submetidas à votação, foram todas as propostas aprovadas, por unanimidade, 

consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio 

privado do Município e rectificados os editais. 
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DESIGNAÇÃO DE QUATRO PESSOAS PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DE PENICHE: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto segundo da ordem de trabalhos, 

o Senhor Presidente da Mesa, atendendo ao número de deputados que compõem cada 

força política, propôs, verbalmente, que fossem indicadas para o efeito duas pessoas 

pela CDU, uma pelo PS e outra pelo PSD. 

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

tendo sido designados: pela CDU, as Senhoras Ana Alexandra da Mata Pedrosa Cavaco 

e Patrícia Alexandra Pinto Clemente; pelo PS, a Senhora Paula Alexandra Santos e pelo 

PSD, o Senhor Nuno Paulo Silva Almeida. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALTERAÇÃO DAS 

ALÍNEAS A), B) E C) E ADITAMENTO DA ALÍNEA D) AO REGULAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL 

DE CAMPISMO DE PENICHE: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto terceiro da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO NOVO PLANO DE PAGAMENTOS DO VALOR EM DÍVIDA À 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENICHE: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto quatro da ordem de trabalhos, 

não se registaram quaisquer intervenções. 

 

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

 

SERVIÇO DE URGÊNCIAS BÁSICAS DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO GONÇALVES TELMO – 

PONTO DE SITUAÇÃO E EVENTUAL TOMADA DE POSIÇÃO: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto quinto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
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Presidente da Câmara: 

- Deu conhecimento das negociações efectuadas com o Senhor Ministro da 

Saúde, valorizando a importância de se ter chegado a acordo através de decisão escrita, 

publicada e assumida por aquele, o qual vem trazer acréscimo aos serviços que existem 

com fixação de um serviço de urgências básico integrado na rede e que prevê o 

desenvolvimento do serviço de ortopedia, regime ambulatório e mais alguns serviços, 

sendo que todas as relações futuras terão a ver com a concretização do presente acordo; 

- Deu conta do desenvolvimento do estudo do Prof. Daniel Bessa sobre o novo 

Hospital Oeste Norte, que se pretende como um hospital de referência, e sobre o qual se 

tem vindo a colocar questões em relação à sua localização. Sobre este assunto, declarou 

estar-se a trabalhar, em sede da AMO, com vista à tomada de posição unânime sobre a 

localização; 

- Referiu que no PAO vai constar pelo menos este hospital, o qual será um pólo 

de desenvolvimento da região oeste. 

 

João Paulo Teófilo: 

- Referiu que a posição do PS sobre as urgências já é conhecida, nomeadamente 

em relação ao serviço básico, que é para manter; 

- Manifestou a sua sensibilidade para a importância da implementação do 

Hospital Oeste Norte e o desejo do melhor para a sua localização, sendo que até à sua 

concretização deverá ser encarada a problemática sobre o que vamos ter em sede de 

acesso aos cuidados primários de saúde em Peniche, situação que devemos atacar de 

forma séria e coesa; 

- Suscitou que a questão da localização do novo hospital seja tratada de forma 

unânime e que não comprometa a solução ideal para a região, uma vez que já há quem 

se esteja a colocar na “grelha de partida”; 

- Lembrou que Peniche deve marcar posição para não ser surpreendida e que o 

local da instalação deve ser equacionado, de forma a permitir o acesso a todos em 

igualdade de circunstâncias. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse subscrever que, em defesa da população, os políticos devem trabalhar a 

uma só voz e fazer os possíveis para tomar posições conjuntas, salvaguardando na 

AMO o pensamento que discorre das intervenções efectuadas. 
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Henrique Bertino: 

- Deu os parabéns a todos os penicheiros que de uma forma ou de outra 

trabalharam em prol da manutenção do serviço de urgências em Peniche e que 

souberam colocar os interesses do concelho acima dos interesses político-partidários; 

- Referiu que até que sejam dadas garantias deverá existir a preocupação de 

tudo fazer para que se mantenha o serviço de urgências; 

- Suscitou a tomada de medidas que resolvam o tempo de espera das consultas 

no Centro de Saúde; 

- Manifestou a sua satisfação pelos resultados alcançados, alertando, no entanto, 

para a vigilância e motivação que deve haver para se lutar pelos interesses no campo da 

saúde. 

 

Rui Carvalho: 

Declarou que o grupo do PSD pretende para Peniche um verdadeiro serviço de 

urgência básico. 

 

Presidente da Câmara: 

Referiu que o encerramento do hospital não se colocará face à especificidade de 

Peniche e a sua relação com o mar, sendo que até à concretização do Hospital Oeste 

Norte há a pretensão de requalificação dos serviços. Salientou que a monotorização e 

qualificação que se for fazendo dará mais argumentos para reforçar a nossa posição em 

relação aos serviços que se pretendem para Peniche. 

 

Henrique Bertino: 

Chamou a atenção para o cuidado a ter com as declarações a prestar à 

comunicação social, as quais para além de dar argumentos a outros poderá fragilizar a 

nossa posição e pôr em causa a consensualidade que deverá ter-se sobre esta matéria. 

 

Rui Martins: 

Salientou que o importante é que o hospital funcione durante as 24 horas com o 

serviço de urgências básico. 

 

Paulo Santos: 

- Disse que se deve lutar para que o Hospital de Peniche tenha o maior número 

de valências, já que com a construção do Hospital Oeste Norte novos factores surgirão, 
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nomeadamente em sede de redução do número daquelas; 

- Alertou que em sede da AMO não nos devemos deixar adormecer, sendo que 

para o PS a localização do novo hospital deverá situar-se o mais perto possível de 

Peniche. 

 

Manuela Farto: 

Manifestou a sua preocupação devido à falta de médicos no hospital. 

 

Presidente da Mesa: 

- Referiu que as questões da saúde devem ser entendidas num quadro mais 

alargado, sendo relevante a manutenção dos cuidados de saúde primários no hospital; 

- Disse que foi dito o essencial e que sendo a matéria uma questão de interesse 

municipal se deveriam ultrapassar as quezílias dado que os interesses da população se 

devem sobrepor às questões políticas; 

- Fez um apelo para que se aprofunde o trabalho desenvolvido pela Comissão 

de Acompanhamento; 

- Disse subscrever que não devemos ser ingénuos, sendo que deverá ser 

procurada a melhor solução que se ajuste às necessidades da população; 

- Alertou, por último, para a necessidade dos órgãos representativos se 

manterem unidos, vigilantes e actuantes. 

 

LOCALIZAÇÃO DO FUTURO AEROPORTO DE LISBOA – PONTO DE SITUAÇÃO E EVENTUAL 

TOMADA DE POSIÇÃO: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto sexto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Câmara: 

- Informou que a AMO tomou posição sobre o assunto, reunindo com o Senhor 

Ministro das Obras Públicas para negociação das medidas compensatórias para a 

região, de que resultou trabalhar-se em duas dimensões como objectivo, ou seja, a 

minimização da distância para o novo aeroporto e as compensações por expectativas 

goradas sobre desenvolvimento da zona oeste; 

- Foram criadas, ao nível da AMO, cinco comissões a diversos níveis de 

actuação para discussão com as respectivas Secretarias de Estado; 
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- Na óptica de Peniche foi indicado um conjunto de investimentos de impacto 

municipal, já incluídos no PAO e merecedores de serem incluídos nas medidas 

compensatórias; 

- Referiu que no acordo com o Governo deu-se ênfase à importância dos prazos 

deverem ser assumidos e cumpridos; 

- Declarou que a Câmara está a acompanhar de perto o desenvolvimento do 

processo. 

 

Paulo Santos: 

Manifestou a sua apreensão quanto ao desenvolvimento do processo, referindo 

que depois de tudo bem exprimido o que vai ser contemplado é o IC11. 

 

Rui Carvalho: 

Referiu que a compensação do Governo deveria ser no sentido directo de 

aplicação em infra-estruturas. 

 

Henrique Bertino: 

- Ironizou, dizendo que parece fácil ir buscar dinheiro, mas se se conseguir algo 

tanto melhor; 

- Rematou que o Presidente da Câmara trabalhe bem e faça o melhor para 

conseguir as melhores compensações para Peniche. 

 

Presidente da Mesa: 

Disse subscrever que Peniche não tem os impactos como outras regiões mais 

próximas do local inicialmente previsto para o aeroporto. 

 

Presidente da Câmara: 

- Agradeceu a confiança e disse que tudo fará de melhor e de forma responsável 

com vista a que Peniche seja beneficiada; 

- Referiu que Peniche sai prejudicado ao nível turístico com a deslocalização do 

aeroporto para Alcochete; 

- Declarou que irá procurar a antecipação dos investimentos relativos à 

Fortaleza e Fosso das Muralhas. 

 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 12.03.2008  *  Livro 18 * Fl. 27 

Paulo Santos: 

Aludiu ao que considera um monte de intenções, que numa primeira análise 

peca por limitada e numa 2.ª apreciação entende que as compensações deveriam ser em 

maior número. 

 

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 vinte e três horas e quarenta e cinco 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. 


