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AACC TT AA    NN.. ºº     77//22000077  

 

A C TA  D A  2 . ª  R EUN I ÃO  D A  S E S S ÃO  O RD INÁR I A  DO  M Ê S  D E  

S E T EMBRO  D A  A S S EMB L E I A  MUN I C I P A L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA  NO  D I A  9  D E  NOVEMBRO  D E   2 0 0 7 :  

 

Aos nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e sete, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta 

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, Maria 

Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António Manuel Prioste Salvador, António 

Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, João Paulo Oliveira Teófilo, 

Américo Araújo Gonçalves, José António Leitão da Silva, José António Bombas 

Amador, Álvaro André Paiva Amador, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Jacinto 

Sousa Pinto, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 

Marco António Borges Bem, Maria de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos, 

Arminda Glória Félix Martins Braz e Rui Manuel Santos Martins, reuniu a Assembleia 

Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.º - Período de “antes da ordem do dia”. 

 

1. Aprovação da acta da reunião anterior; 

2. Intervenção do Senhor Presidente da Câmara; 

3. Período de intervenção do público. 

 

2.º - Período da ordem do dia:  

 

1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

aditamento de novas taxas na Tabela de Taxas e Licenças do Município, relativas ao 

Parque Municipal de Campismo; 

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração dos quantitativos fixados na Tabela de Taxas e Licenças do Município pela 

utilização das Piscinas Municipais; 
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3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

desafectação do domínio público de três parcelas de terreno; 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

classificação de um moinho de vento com engenho e área envolvente com 5m de raio, 

localizado em Serra d' El-Rei, como Imóvel de Interesse Municipal; 

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

alteração em regime simplificado ao Plano Director Municipal de Peniche - Zona 

Industrial do Abalo; 

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

Telmo – Ponto de situação e eventual tomada de posição. 

 

Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 

trabalhos o Senhor Rui António Rodrigues Carvalho. 

 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, Senhor 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, Vítor Manuel 

Farricha Mamede, Francisco Manuel Pinto da França Salvador 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 Conceição, 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 

pela Tesoureira da referida Junta de Freguesia, Senhora Sandra Cristina Machado 

Matos. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30  DIAS :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, para o dia de hoje, a seguir indicados: 

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

da sua actividade académica; 

- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, por se encontrar ausente da área 
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do Município, por motivos profissionais; 

- Do Senhor Paulo Jorge Ferreira Santos, por se encontrar ausente da área do 

Município; 

- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, por se encontrar ausente da área do 

Município. 

A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

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

listas do PS, Senhores Ângelo Miguel Ferreira Marques e Gabriel da Graça Barreiro 

Gonçalves, e da CDU, Senhor José Joaquim Franco Antunes, reconheceu os seus 

poderes, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa informou que a metodologia a 

seguir nesta reunião tem em vista a reposição da agenda da reunião anterior da 

Assembleia e a conclusão do período de “Antes da Ordem do Dia”, que na reunião 

anterior teve já um período de 3,5 horas, na sequência da qual o Senhor Presidente da 

Câmara fará a sua intervenção em resposta aos pedidos de esclarecimentos e 

informações formulados pelos deputados municipais, os quais disporão de cinco 

minutos para porem as questões que acharem pertinentes. Lembrou, também, ser 

necessário, ainda no decurso deste mês, realizar uma outra sessão com carácter 

extraordinário para aprovação e fixação da taxa do IMI. Referiu, também, que, em 

princípio, a sessão para apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do 

Plano está prevista para o dia 14 de Dezembro próximo; 

- Fez alusão à intervenção do Senhor deputado municipal Rui Martins, que terá 

referido do pouco interesse da CDU em discutir o ponto de situação e eventual tomada 

de posição sobre o processo do Serviço de Urgências Básicas do Hospital de São Pedro 

Gonçalves Telmo, tendo corrigido que a responsabilidade é da mesa e não da CDU e 

que a sua inclusão no último ponto da ordem de trabalhos tem um efeito contrário ao 

pensamento do referido deputado, já que houve o propósito de que houvesse debate 

sobre a matéria. 

A seguir, usaram da palavra os deputados municipais, adiante identificados: 

 

José Leitão: 

Disse não concordar com a metodologia apresentada pelos motivos seguintes: 

- O limite de 5 minutos é insuficiente e incompreensível, uma vez que passados 

quase 60 dias desde a última reunião, novos acontecimentos ocorreram que, 
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necessariamente, deveriam ser objecto de discussão; 

- A data de 14 de Dezembro para apreciação dos documentos previsionais não 

lhe pareceu uma boa data, cuja fixação deverá ser objecto de análise pelo grupo de 

líderes com assento na Assembleia.  

 

João Paulo Teófilo: 

Sugeriu que se contemplasse um período para apresentação de questões na 

próxima sessão extraordinária, a realizar no dia 30 de Novembro. 

 

Henrique Bertino: 

Sugeriu que se seguisse a metodologia avançada pelo Senhor Presidente da 

Mesa. 

 

Rui Martins: 

Apresentou a declaração de protesto, cujo texto a seguir se reproduz: 

“Manifesto a minha indignação e protesto pelo facto de não ter recebido 

qualquer comunicação do adiamento da Assembleia Municipal do dia 23 de Outubro, e 

por não ter recebido qualquer aviso para Assembleia Municipal de hoje dia 9 de Novembro. 

Manifesto mais uma vez a minha indignação e protesto pelo tratamento 

desigual a que fui sujeito, visto que não recebi qualquer documentação acerca dos 

pontos em análise desta Assembleia, o que me coloca em desigualdade face aos meus 

colegas deputados.” 

 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 

a)  ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES :  

 

Foi presente a acta n.º 5/2007, da reunião realizada no dia 29 de Junho de 2007, 

já com as correcções preconizadas na reunião anterior. 

Submetida à votação, constatou-se a sua aprovação, por maioria, com duas 

abstenções. 

 

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: 

 

 O Senhor Presidente da Câmara deu as informações e prestou os 
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esclarecimentos, a seguir referenciados: 

 - O Bairro do Visconde é matéria muito complexa em termos de 

ordenamento do território; 

- O Casal Maria Padeira é constituído por um aglomerado de construções 

clandestinas edificado em propriedade municipal e em zona classificada como espaço 

urbanizável, onde qualquer intervenção está dependente de alteração ao PDM; 

- Encontram-se duas técnicas de restauro a trabalhar no espólio da Igreja de São 

José, em Atouguia da Baleia, tendo a Câmara alugado um armazém para apoio ao 

desenvolvimento desse mesmo trabalho; 

- Tem sido dada particular atenção à ADTE norte e sul de São Bernardino, 

assunto que foi objecto de reuniões com o promotor e proprietários dos terrenos e de 

quem se aguarda novos contactos; 

- Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 56/2007, que veio a regular o novo 

regime dos planos de ordenamento do território, além de conceder maior autonomia 

aos municípios, impôs a suspensão dos procedimentos já em curso e a sua 

compatibilização com o novo regime. No próximo ano serão incluídos nas Grandes 

Opções do Plano e Orçamento Municipal, entre outros, os planos de ordenamento do 

Vale do Grou, ADTE de São Bernardino e PU do Baleal; 

- A solução que foi adoptada da transição do prado de sequeiro para relva no 

Parque Urbano da Cidade, para além da satisfação elevada que é manifestada pelas 

pessoas, teve em consideração o projecto que as Águas do Oeste pretende levar a efeito 

sobre a rentabilização das águas residuais para o sistema de regadios de espaços verdes; 

- O relatório sobre as causas que motivaram o falecimento da funcionária da 

empresa Siságua na ETAR de Peniche ainda não se não encontra concluído e irá ser 

apresentado na próxima 2.ª feira aos SMAS e à Câmara Municipal, sendo que o 

executivo está a acompanhar o processo; 

- Os SMAS concluíram o projecto de saneamento e abastecimento de água à 

zona dos Remédios, tendo o Município salvaguardado as questões relacionadas com a 

entrada em funcionamento da ESTM; 

- Foram reiniciadas as obras na estrada que liga o Casal da Vala ao Casal 

Moinho através de intervenção ao nível da reparação do pavimento que se encontrava 

levantado; 

- Irão ser definidas, em articulação com o Arq.º Álvaro Manso e Arquitecta 

Paisagista Municipal, as intervenções no Campo da República, as quais irão ser objecto 

de candidatura que integre projecto de animação para o local; 
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- O concurso para execução da empreitada de ampliação do cemitério de 

Peniche está na fase de análise das propostas; 

- Tem havido trabalho de proximidade entre a Câmara e a ESIP, que fez alguns 

investimentos, com vista à resolução dos problemas dos efluentes derivados da 

actividade da empresa, constatando-se que se está a caminhar de forma gradativa e com 

resultados positivos com vista ao cumprimento do Regulamento de Águas Residuais do 

Concelho de Peniche. Lembrou que o QCA anterior contemplava apoios financeiros 

para projectos desta natureza mas que actualmente poderão vir a integrar o QREN; 

- O menor grau de execução da receita na  rubrica loteamentos e obras deve-se 

ao facto dos projectos das empresas Meia-Via, Empreendimar e Construções Rogério & 

Filhos não terem sido concretizados como inicialmente se previa; 

- A obra de empreitada relativa à construção da Biblioteca Municipal encontra-      

-se parada devido a problemas financeiros com que se debate a empresa Condop, 

adjudicatária da obra, tendo a Câmara recusado a cedência da posição contratual por 

considerar serem inaceitáveis os termos e as condições que lhe foram propostos, 

optando-se pela resolução convencional do contrato; 

- O ordenamento do trânsito no Largo 5 de Outubro é matéria que terá, até final 

do ano, desenvolvimentos ao nível da Comissão de Trânsito; 

- Os projectos do Modelo, Worten e Modalfa foram aprovados em reunião da 

Comissão Municipal de Economia, por maioria, com o voto desfavorável da ACISCP; 

- Está a ser desenvolvido estudo com vista a encontrar-se uma solução que 

permita, depois de observados os aspectos de segurança, dar continuidade ao passeio 

pedonal a levar a efeito a poente da Ponte da Lagoa; 

- As obras da responsabilidade da Câmara têm sido objecto de 

acompanhamento pelo DOM, nomeadamente no que respeita aos requisitos que devem 

ser contemplados no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho. Dentro deste 

domínio, para além da Câmara ter proporcionado a formação de três técnicos, o DOM 

está a desenvolver um trabalho visando contemplar e salvaguardar os aspectos de 

segurança que estão associados à execução das obras. Referiu que as obras dos 

particulares estão obrigadas a apresentar projecto de segurança, sendo que a Câmara 

poderá encetar junto daqueles acção de sensibilização sobre esta temática; 

- A Câmara tem acompanhado e participado de perto nas acções de discussão 

do QREN e PAO, apresentando propostas e manifestando a sua firmeza na 

contemplação dos projectos que se lhe afiguram estruturantes e indubitavelmente 

determinantes para o desenvolvimento do concelho; 
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- Foi reiterado o interesse da ENATUR e Grupo Pestana em desenvolver o 

projecto da Pousada da Fortaleza, o qual tinha sido objecto de celebração de protocolo, 

que previa a conclusão no prazo de 5 anos, e que, segundo o Grupo Pestana, não 

avançou por razões que se prenderam com a inelegibilidade no QCA anterior, sendo 

que deverá ser considerado no QREN. 

Seguidamente, usaram da palavra os deputados municipais, adiante identificados: 

 

Rui Martins: 

Disse que levantou questões à dois anos e que começa a desacreditar da 

actuação da Câmara sobre as questões relacionadas com as condições que devem ser 

observadas no âmbito da segurança das obras, tendo para o efeito dado alguns 

exemplos de incumprimento, nomeadamente no que concerne às faltas de capacete, 

redes de protecção horizontal, vedação da intervenção e andaimes sem vedação 

vertical. Rematou que deverá haver sempre a preocupação clara de salvaguardar os 

aspectos de segurança em qualquer situação de execução de obras. 

 

José Leitão: 

- Referiu que o ter faltado a alguma reunião poderá ter coincidido num 

momento em que a sua agenda particular ou profissional não o permitiu, sendo que o 

grupo do PSD se encontrou sempre representado; 

- Solicitou as seguintes informações: 

1.- Que apoios desenvolvem a Câmara ao nível das actividades económicas, 

dando como exemplo a baixa de impostos; 

2.- Que acções foram realizadas no âmbito da proposta de dinamização do 

comércio tradicional apresentada na Câmara pelo PSD; 

3.- Que medidas foram tomadas para pôr termo à venda ambulante clandestina; 

4.- Qual o ponto de situação dos planos de ordenamento que transitaram dos 

anteriores executivos; 

5.- Se a Câmara terá que pagar encargos com a reutilização das águas residuais 

para rega dos espaços verdes; 

6.- Qual o ponto de situação da proposta avançada pelo Senhor Presidente da 

Câmara relativa à campanha de segurança e sensibilização sobre acidentes rodoviários e 

que a Assembleia Municipal deu a sua aprovação à 2 anos; 

7.- Se existe trabalho conjunto no âmbito do PAO sobre as questões 

relacionadas com o aeroporto da Ota. 
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- Disse que aprecia e utiliza o Parque Urbano da entrada de Peniche, sendo que 

o prado de sequeiro permitia a redução dos encargos com o consumo de água. 

 

Vítor Marques: 

- Felicitou a Junta de Freguesia de São Pedro pela retirada das baias do Campo 

da República, estranhando que nas actas da Câmara não conste qualquer alusão ao 

facto; 

- Perguntou se já foi tomada alguma iniciativa na sequência da proposta 

apresentada pelo PSD sobre a criação de comissão de reanimação do Campo da 

República. 

 

Manuela Farto: 

Salientou que o programa eleitoral da Junta de Freguesia de São Pedro 

contemplava a resolução das questões habitacionais e perguntou que critérios presidem 

à legalização das moradias do Bairro do Visconde e quais as acções preconizadas para 

solucionar os problemas de saneamento existentes no Casal Maria Padeira e Casal 

Badana. 

 

Em seguida, usou da palavra o Presidente da Câmara que prestou os seguintes 

esclarecimentos: 

- A maior parte das descrições sobre a falta de segurança nas obras respeitam a 

empreitadas adjudicadas pela Câmara, cuja responsabilidade é do respectivo 

empreiteiro, tendo determinado que o DOM preste informação sobre as iniciativas e 

acções que têm sido efectuadas neste domínio. O Senhor deputado municipal, José 

Leitão, lembrou a proposta apresentada para que o assunto sobre segurança fosse 

agendado e discutido em sessão da Assembleia; 

- Não é da exclusiva responsabilidade da Câmara a existência da venda 

ambulante clandestina, sobre a qual as forças de segurança também devem fiscalizar e 

actuar em conformidade; 

- A proposta apresentada pelo PSD foi já analisada em reunião conjunta com o 

Senhor Vereador Paulo Rodrigues e o técnico superior Rodolfo Veríssimo, tendo ficado 

assente elaborar-se um plano de apoio e animação ao comércio tradicional, assunto que 

está a ser acompanhado; 

- Ao nível das actividades económicas e de política fiscal, irá apresentar 

proposta à Câmara sobre a não tributação e cobrança do imposto da derrama; 
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- Que a substituição do prado de sequeiro por relva no Parque Urbano da 

Cidade foi a melhor solução encontrada pelos serviços, sendo que se está a trabalhar 

com vista à minimização dos impactos e encargos daí resultantes; 

- A responsabilidade do impasse que se assiste ao desenvolvimento do projecto 

da Ota deve-se ao PSD. No entanto, tem sido reiterado na AMO uma posição favorável 

à construção na Ota; 

- Está a desenvolver-se trabalho com vista à resolução das questões 

habitacionais do Bairro do Visconde, estando disponível para, sem demagogias, realizar 

reunião para discussão do assunto. Já quanto à situação existente no Casal Badana, que 

o DOM preste informação, dado desconhecer o problema. Determinou, ainda, que, a 

Divisão Administrativa, relativamente ao Casal Maria Padeira, prepare reunião, em 

articulação com o DPGU e a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, após o 

serviço municipal de fiscalização ter procedido ao levantamento de todas as situações 

habitacionais ali existentes. Referiu, por último, que a situação deve ser analisada caso a 

caso e de forma séria. 

 

PERÍODO  DE  INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO: 

 

Neste período registaram-se as seguintes intervenções: 

- Ondina Macatrão, que manifestou o seu inconformismo por lhe não ter sido 

prolongado o contrato de trabalho e perguntou por que razão não lhe é pago o 

suplemento remuneratório previsto na lei por resolução do vínculo contratual; 

- Maria de Lurdes Pereira Freitas, que manifestou a sua insatisfação por a 

campanha levada a efeito sobre a inoculação dos ovos das gaivotas não ter contemplado 

a sua habitação, uma vez que persistem a falta de limpeza do telhado e a nidificação destas aves. 

Seguidamente, usaram da palavra os membros, a seguir identificados: 

 

Presidente da Câmara: 

- Referiu que a situação irá ser objecto de informação por parte da Secção de 

Recursos Humanos, quer quanto aos aspectos relacionados com a resolução do 

contrato, quer em relação ao direito ou não ao complemento remuneratório; 

- Disse à Senhora Maria de Lurdes para colocar o problema ao DEA/DASU, 

considerando injusta a manifestação de insatisfação já que foi ele próprio a dirigir-se à 

munícipe e a colocar o assunto. 
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Vice-Presidente da Câmara: 

Referiu que o contrato de trabalho não podia ser renovado por expiração do 

prazo legal de duração da contratação e que o Município aguarda parecer jurídico sobre 

a legalidade do pagamento pretendido. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ADITAMENTO DE 

NOVAS TAXAS NA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVAS AO PARQUE 

MUNICIPAL DE CAMPISMO: 

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto primeiro da ordem de trabalhos, 

não se tendo registado quaisquer intervenções. 

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

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALTERAÇÃO DOS 

QUANTITATIVOS FIXADOS NA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO PELA UTILIZAÇÃO 

DAS PISCINAS MUNICIPAIS: 

 

A Assembleia passou à apreciação do ponto segundo da ordem de trabalhos, 

tendo-se registado as intervenções adiante identificadas: 

 

João Paulo Teófilo: 

Solicitou os seguintes esclarecimentos: 

- Qual a data de aprovação das taxas pela Câmara Municipal; 

- Se os valores constantes da tabela apresentada já se encontram em vigor e 

desde que data; 

- Que critérios presidiram à alteração da tabela. 

 

Henrique Bertino: 

- Lembrou que tinha proposto a diferenciação das taxas de utilização, a partir 

das 18 horas; 

- Suscitou que se estude a possibilidade de abertura das piscinas às 7.30 horas, a 

fim de proporcionar a sua utilização a interessados que iniciam a sua actividade laboral mais 

cedo. 
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Vice-Presidente da Câmara: 

A proposta teve subjacente a redução da taxa de utilização e produziu efeito 

imediato, como prova o aumento significativo de utilizadores. 

 

José António Amador: 

Lembrou que a alteração foi votada na Câmara, por unanimidade. 

 

Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 4 

abstenções. 

 

Fez declaração de voto verbal o deputado municipal, Senhor João Paulo Teófilo, 

que declarou ter-se abstido por as taxas já se encontrarem em vigor antes da aprovação 

da Assembleia Municipal, solicitando ainda que se colha parecer jurídico sobre se está 

ferida de ilegalidade a sua aplicação antes desta aprovação. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DESAFECTAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO DE TRÊS PARCELAS DE TERRENO: 

 

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

foram presentes as seguintes propostas da Câmara Municipal para desafectação 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: 

 

a) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 128,00 m2, sita 

no Beco das Tramagueiras, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que 

confronta do norte com Carlos Miguel Teodoro Ratola, do sul com Fortunato da 

Conceição Ratola, do nascente com Beco das Tramagueiras e do poente com Rua de São João.  

 

b) Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 41,70 m2, sita na 

Rua do Outeiro, no lugar e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que confronta do 

norte com Rua do Outeiro, do sul com Manuel Rodrigues Nunes Marques, do nascente 

com Orlando Marques e do poente com Fernando Manuel Oliveira Nunes Marques. 
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c) Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 21,40 m2, sita na 

Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, e que 

confronta do norte e nascente com Balealcasa, Lda., do sul com Avenida do Mar e do 

poente com Município de Peniche.  

 

Postas à discussão não se verificaram quaisquer intervenções. 

 

Submetidas à votação, foram as deliberações aprovadas, por unanimidade, e 

consideradas as parcelas desafectadas do domínio público e integradas no domínio 

privado do Município. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE UM 

MOINHO DE VENTO COM ENGENHO E ÁREA ENVOLVENTE COM 5M DE RAIO, LOCALIZADO EM 

SERRA D' EL-REI, COMO IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL: 

 

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

usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 

Tiago Gonçalves: 

Referiu que o assunto deveria ter vindo devidamente especificado e 

complementado com nota informativa. 

 

Henrique Bertino: 

Sugeriu que a Câmara aproveitasse o ensejo para promover o levantamento 

generalizado e a classificação dos demais moinhos existentes no concelho. 

 

Presidente da Câmara: 

Disse aceitar o reparo sobre a falta da nota informativa, questionou sobre de 

quem deve partir a iniciativa de novas classificações e endereçou as felicitações aos 

proprietários do moinho em apreço. 

 

Submetido a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com 

duas abstenções. 
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ALTERAÇÃO EM 

REGIME SIMPLIFICADO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE PENICHE - ZONA INDUSTRIAL DO 

ABALO: 

 

A Assembleia passou a apreciação do ponto cinco da ordem de trabalhos, não 

se registando quaisquer intervenções. 

 

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

 

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

DE SITUAÇÃO E EVENTUAL TOMADA DE POSIÇÃO: 

 

Tendo a Assembleia passado à apreciação do ponto sexto da ordem de 

trabalhos, usaram da palavra os Senhores adiante identificados: 

 

Presidente da Câmara: 

Prestou as seguintes informações: 

- Na sequência da última versão do estudo mandado elaborar pelo Senhor 

Ministro da Saúde sobre a implementação do novo modelo do sistema de serviços de 

urgências básicas, que contrariamente ao que se encontrava previsto no estudo inicial e 

antecedido de discussão pública em Outubro do ano anterior, incluiu o Hospital São 

Pedro Gonçalves Telmo como uma das unidades hospitalares a ser objecto de 

reestruturação ao nível do serviço de urgências, levou a Câmara a encomendar estudo a 

empresa da especialidade, o qual foi entregue ao Senhor Ministro no princípio do mês 

de Agosto, com pedido de audiência. Com esta reunião, para além de se pretender 

demonstrar ao Senhor Ministro quais as divergências existentes nos dois estudos, tendo 

por base as especificidades do concelho de Peniche em matéria de assistência hospitalar 

básica e urgente, e que na análise dos parâmetros que consubstanciam o relatório final 

do estudo encomendado pelo Ministério não foram contempladas, há ainda a pretensão 

de solicitar que seja rectificada a intenção constante no estudo e reposta a situação 

inicial que previa a manutenção do serviço de urgências no hospital; 

- Referiu que o Senhor Ministro informou que iria realizar-se reunião em 

Peniche com a ARSLVT, Comissão de Acompanhamento e equipa técnica que elaborou 

o estudo, que não se concretizou, embora se tivesse acertado a vinda no fim de Agosto 

ou princípio de Setembro para que houvesse a oportunidade de elaboração de proposta 
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de protocolo no final de Setembro; 

- Foram efectuados contactos com a administração do Hospital, tendo o Dr. Foz 

Romão feito a entrega à ARSLVT de uma proposta que aponta para a manutenção do 

serviço de urgências básicas durante as 24 horas do dia; 

- Estavam previstas reuniões, em Novembro, com o Hospital Regional de 

Caldas da Rainha e o Hospital de Peniche, que ainda não se realizaram; 

- Na sequência de reunião da Comissão de Acompanhamento foi decidido 

contactar o Senhor Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde para fazer o ponto de 

situação do processo, tendo este informado estar aquele a ser trabalhado no quadro do 

Ministério, pelo que se aguarda o resultado do que o Senhor Ministro se comprometeu, 

decisão essa que o Chefe de Gabinete ficou de transmitir. 

Salientou, por fim, a grande determinação de todos os envolvidos que desejam 

a manutenção do serviço de urgências, tendo ficado claro junto do Senhor Ministro um 

único objectivo que passa pela defesa intransigente da manutenção daquele serviço. 

 

José Leitão: 

Manifestou a sua preocupação e disse que mantém sérias reservas sobre o 

processo devido ao facto de como ele está a ser gerido pela Câmara, temendo que a 

maneira como está a ser conduzido seja branda para defender-se o serviço de urgências. 

 

Henrique Bertino: 

- Disse achar que todos os que pretendem a manutenção do serviço de 

urgências se sentem preocupados, sendo que a situação, acima de tudo, depende da 

vontade do povo de Peniche; 

- Vincou que deverá ser mantida a serenidade e aguardar que o Senhor Ministro se 

pronuncie sobre o assunto, decisão que o povo de Peniche analisará e agirá em conformidade; 

- Salientou que a CDU está vigilante e apostada em lutar, esperando que todos 

os demais grupos partidários estejam do mesmo lado e com a mesma atitude. 

 

Presidente da Mesa: 

- Disse comungar das mesmas preocupações manifestadas pelo deputado 

municipal, Senhor José Leitão, referindo que em sede de reflexão na Comissão de 

Acompanhamento houve momentos em que propôs outro tipo de medidas e defendeu 

sempre que qualquer posição a tomar deveria ser consensual; 

- Referiu estar expectante em relação à promessa do Senhor Ministro e 
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considerar importante que se consiga construir um consenso em torno do assunto; 

- Vincou que deverá existir um espírito de coesão e que, a haver outras ideias de 

acção, as mesmas deverão ser apresentadas para serem objecto de discussão; 

- Referiu que este assunto é uma matéria em que se conseguiu a convergência, 

facto que gostaria de ver noutras situações e em relação a outros assuntos. 

 

Vítor Marques: 

Referiu que devemos estar unidos e lembrou que o abaixo-assinado não foi 

aceite pelo PSD na Câmara por entender ser prematuro qualquer tomada de posição 

antes da reunião que estava prevista realizar com o Senhor Ministro da Saúde. 

 

José António Amador: 

Informou que a Comissão de Utentes do Concelho de Peniche em defesa da sua 

Urgência no Hospital tem em marcha um abaixo assinado que neste momento já 

recolheu à volta de 3000 assinaturas. 

 

Presidente da Mesa: 

- Sugeriu a realização de reunião com os grupos partidários para reflexão do 

funcionamento da Assembleia e conciliação das próximas agendas de trabalhos, que 

deverá incluir o tema “Segurança e Higiene no Trabalho”; 

- Deu conhecimento que no dia 30 de Novembro e 14 de Dezembro estão 

previstas as sessões extraordinária e ordinária, respectivamente, para aprovação e 

fixação da taxa do IMI e apreciação e votação do Orçamento Municipal e das Grandes 

Opções do Plano. 

 

José Leitão: 

- Solicitou que do parecer jurídico a solicitar sobre a questão apresentada pela 

Senhora Ondina Macatrão lhe fosse disponibilizado cópia; 

- Salientou que é filiado no PSD com convicção mas que os objectivos e 

projectos estruturantes e de desenvolvimento para Peniche estão acima das ideias do 

seu partido, nomeadamente no que concerne à sua posição favorável de construção do 

aeroporto na Ota. 

 

Presidente da Câmara: 

Disse que ninguém tem dúvidas da posição defendida pelo deputado 
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municipal José Leitão em relação ao aeroporto da Ota. 

 

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 quatro horas e trinta 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. 


