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ATA N.º 37/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Peniche,
no Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, com a
participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Presidente, Mark
Paulo Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge
Manuel Rosendo Gonçalves e Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Vereadores, reuniu-se,
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------- 1.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 2.º - Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Empreitada de Reabilitação da Rua Principal da Bufarda – Retificação Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato
de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+,
Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em
Mercado Aberto, referentes ao mês de agosto de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos; ---------------------------- 3) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de agosto de
2021 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------------ Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 4) Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche – Delegação de
Competências para realização de Despesa – Retificação - Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento; --- ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 5) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora
do Rosário, em Bufarda, requerido pelo Centro Social da Bufarda – Pelouro da Administração
Geral; ----------- ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Reuniões de Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Realização da reunião ordinária da Câmara Municipal de dia 04 de outubro de
2021 – Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------------- 7) Realização da reunião ordinária da Câmara Municipal de dia 11 de outubro de
2021 – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------------------------------------------------------ Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Reapreciação do valor da renda, relativa ao fogo sito no Edifício Coosofi, n.º 4
– Esquerdo – Frente – D, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ----------------- ----------------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e vinte minutos, encontrando-se na
sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------Estiveram presentes os senhores: Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração
e Finanças, durante toda a reunião. --------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Fez um registo de agradecimento a todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo
eleitoral, que é muito exigente, nomeadamente, colaboradores municipais, Forças de Segurança e
Instituições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Registou a forma como decorreu todo o processo de campanha eleitoral, sem nada a registar em
termos de comportamento das pessoas, em relação à segurança. Referiu que o dia de ontem, sendo
um dia de grande pressão foi, no essencial, um dia de respeito e de comportamento cívico. -------- Desejou a todos o melhor das suas vidas, dentro daquilo que cada um terá de caminhar, que
obviamente será diferente para todos. ------------------------------------------------------------------------ Agradeceu, também, a todos os trabalhadores do Município, dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento e das Juntas de Freguesia, aquilo que fizeram durante os últimos quatro anos.
- Apesar das muitas diferenças que existiram, registou a entrega, o empenho e a dedicação que a
maior parte dos autarcas, em cada um dos seus órgãos, tiveram e que fizeram a diferença nestes
quatro anos, que foi um mandato muito difícil, talvez o mais exigente desde o 25 de Abril, mas é
a vida, é a democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aproveitou o momento para agradecer aos senhores Vereadores que o acompanharam, a senhora
Vereadora Ana Rita Petinga e o senhor Vereador Mark Ministro e a toda a sua equipa, ao Dr.
Francisco Lourenço, à Dra. Vanda Duarte, às Secretárias de Apoio à Presidência, Inês Lourenço e
Carla Delgada e ao Chefe de Gabinete, Dr. Rui Vargas. -------------------------------------------------- Agradeceu, também, aos Chefes de Divisão, principalmente aos que chegaram, que se estão a
esforçar a tentar adaptar-se.-----------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Mark Ministro:
- Cumprimentou e felicitou todos os eleitos. ---------------------------------------------------------------- Felicitou a forma como decorreu o processo eleitoral. -------------------------------------------------- Deu os parabéns ao senhor Presidente da Câmara pela sua reeleição, ao Partido Socialista por
vencer a Assembleia Municipal, a Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Teresa Lopes, o
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador, o Presidente da Junta
de Ferrel, Pedro Barata, e o Presidente da Juta de Freguesia da Serra d´El-Rei, Jorge Amador. --- Agradeceu ao senhor Presidente da Câmara o convite. Referiu que, independentemente de tudo,
na sua opinião, o balanço foi positivo. ----------------------------------------------------------------------- Agradeceu, também, ao senhor Francisco Lourenço. ---------------------------------------------------- Destacou na equipa, quem considerou ter sido o seu braço direito durante os quatro anos, a Dra.
Vanda Duarte, que para além de todo o apoio que foi dando, fez um trabalho extraordinário e a
Dra. Teresa Bettencourt que deu sempre um apoio excecional. ------------------------------------------ Reconheceu o trabalho de todos os trabalhadores Municipais, porque sem eles não teriam
conseguido fazer que foi feito. -------------------------------------------------------------------------------- Apresentou, verbalmente, os seguintes votos de louvor e de reconhecimento:
«Conselho Municipal da Juventude: Ana Marta Aleixo, Lara Costa da Silva Querido, Bruno
Miguel Vieira Rasteiro e Maria Teresa Agostinho Vitorino.
Associação Juvenil: Rita Fonseca e Rita Rodrigues.
Senhor Luis Cruz, do MH Hotéis.
Chefe Rui Amador.
Senhor Professor Sérgio Leandro.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves – Prémio Carreira.
Senhor Vereador Rogério Cação.» ---------------------------------------------------------------------------
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- Agradeceu a todos os membros da Câmara Municipal, porque lá fora haverá mais vida e, na sua
opinião, conseguiu estabelecer relação com todos. -------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Felicitou todos vencedores, nomeadamente o Presidente da Câmara eleito, e todos os eleitos, quer
para as Assembleias de Freguesia quer para a Assembleia Municipal. Desejou a todos votos de um
bom trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu a todos as pessoas que participaram no ato cívico de votar. Referiu que, de facto, ter
uma abstenção na ordem dos 50% é sintomático, que os deve fazer pensar, é um problema à escala
global, mas que é preocupante. Julga que o grande desafiou no próximo mandato seria unir todas
as forças em torno do objetivo do desenvolvimento do nosso concelho, porque será uma
composição incomum. Desejou a todos os eleitos as maiores felicidades e agradeceu a todos os
funcionários que fizeram com que o processo fosse irrepreensível, sobre todos os aspetos, correu
tudo muito bem, e do seu ponto de vista no Pavilhão da D. Luís de Ataíde foi uma experiência
muito boa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Felicitou todos os eleitos e felicitou o senhor Presidente da Câmara pela sua reeleição desejando
que o novo mandato seja um mandato em que as pessoas se mantenham unidas, pela questão do
desenvolvimento de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Referiu que é costume dizer-se: “Glória aos vencedores, honra aos vencidos”. Felicitou o senhor
Presidente da Câmara pela sua reeleição. Comungou o facto de todo o ato eleitoral ter sido
exemplar, o Pavilhão D. Luís de Ataíde foi uma experiência interessante e, com certeza, veio para
ficar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou todas as pessoas envolvidas, os trabalhadores municipais, os escuteiros, que deram uma
ajuda importante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação à questão da participação, disse que todos deveriam contribuir para que as pessoas
votassem. Referiu que o resultado eleitoral, em termos de participação, é exatamente igual ao de
há quatro anos atrás, e fazia votos para que a equipa continue a aproveitar todas as oportunidades
para que Peniche seja, cada vez mais, um concelho mais forte.------------------------------------------ Agradeceu as palavras do senhor Vereador Mark Ministro. -------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
- Disse que, no essencial, subscrevia tudo o que foi dito e, também, os votos formulados. --------- Referiu que as circunstâncias levaram a que fosse um mandato muito difícil, por várias razões,
por culpa de todos os presentes, mas esperava que isso melhorasse substancialmente no próximo
mandato e que tudo seja mais tranquilo. --------------------------------------------------------------------- Subscreveu a referência que o senhor Vereador Mark Ministro fez ao senhor Vereador Rogério
Cação, porque partiu na parte final deste mandato. -------------------------------------------------------- Agradeceu à trabalhadora Marina Viola a paciência que teve ao longo do mandato, percebendo
as dificuldades que a mesma teve, bem como todas as pessoas envolvidas neste processo, que é
muito exigente no seu dia a dia, é um trabalho que não é fácil, porque é muito visível e não é fácil
gostar de se fazer. Agradeceu, na pessoa da Marina, a todas as pessoas que estiveram por trás, nas
várias Divisões, mas particularmente na Divisão de Administração e Finanças em relação a este
trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Empreitada de Reabilitação da Rua Principal da Bufarda – Retificação - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 856/2021: Tendo em conta o email da senhora Eng.ª Florinda Monteiro, datado
de 13 de setembro de 2021, e uma vez que a despesa já estava cabimentada, deliberado, por
proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, retificar a deliberação n.º 826/2021, tomada na
reunião de 13 de setembro de 2021, relativo ao ponto 4.2, que deverá ler-se «que no uso da
competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de julho,
com as devidas adaptações, autorize a despesa para a realização da empreitada, no valor de
797.954,03€ (setecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro euros), acrescido
do IVA em vigor para empreitadas.» (Doc.657 DPGU 86/20) ------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
2) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho
a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de
Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto,
referentes ao mês de agosto de 2021 - Pelouro dos Recursos Humanos:----------------------------Deliberação n.º 857/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos
trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo,
CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de Prestação de Serviços (avenças),
e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de agosto de 2021.
3) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de agosto de 2021 – Pelouro
dos Recursos Humanos:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 858/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos
trabalhadores do Município, referentes ao mês de agosto de 2021. ------------------------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
4) Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche – Delegação de Competências para
realização de Despesa – Retificação - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:-------Deliberação n.º 859/2021: Tendo em conta o ofício n.º 222, dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento, datado de 17 de setembro de 2021, deliberado, por proposta verbal do senhor
Presidente da Câmara, retificar a deliberação n.º 757/2021, tomada na reunião de 23 de agosto de
2021, no qual deverá ler-se: «delegar no Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento a competência para um acréscimo de despesa, no âmbito
da empreitada de remodelação da ETAR de Peniche, até ao montante de 400 000,00€
(quatrocentos mil euros) acrescidos de IVA.» (Doc.658 NIPG 16307/21) ----------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
5) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Rosário, em
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Bufarda, requerido pelo Centro Social da Bufarda – Pelouro da Administração Geral: --------Deliberação n.º 860/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social da Bufarda, por requerimento, registado nestes
serviços, no dia 21 de setembro de 2021, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de setembro de 2021, proponho que se
autorize a emissão de Licença de Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do
Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para realização da Festa Anual, em honra de Nossa
Senhora do Rosário, com música ao vivo, Dj e Banda Filarmónica no pavilhão do Centro Social
da Bufarda, sito na Rua da Associação, em Bufarda, nos dias de 01 a 04 de outubro de 2021.»
(Doc.659 NIPG 19799/21) ------------------------------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
6) Realização da reunião ordinária da Câmara Municipal de dia 04 de outubro de 2021 –
Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 861/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 23 de setembro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares, no
período pós-eleições, e até à tomada de posse da nova Câmara Municipal, conforme disposto no
n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 47/2005, de 28 de setembro, na sua atual redação, e considerando a
necessidade de ajustar o calendário das reuniões da Câmara Municipal ao funcionamento da
Câmara Municipal no período referido anteriormente, proponho que, nos termos do n.º 2 do artigo
40.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não se realize a reunião ordinária da
Câmara Municipal prevista para o dia 04 de outubro de 2021.» (Doc.660 NIPG 20169/21) -----7) Realização da reunião ordinária da Câmara Municipal de dia 11 de outubro de 2021 –
Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 862/2021: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 23 de setembro de 2021, relativa à realização da reunião ordinária da Câmara
Municipal de dia 11 de outubro de 2021, por se entender que a mesma se deve realizar. (NIPG
20172/21)--------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
8) Reapreciação do valor da renda, relativa ao fogo sito no Edifício Coosofi, n.º 4 – Esquerdo –
Frente – D, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------------------------Deliberação n.º 863/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 09 de setembro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ---------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção Social, de 14 de setembro
de 2021, que se anexa, com o registo n.º 1998/2021, proponho que a Câmara a Municipal, no uso
da sua competência definida na alínea g) do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, aprove a proposta de alteração do valor da renda de casa, do inquilino,
Joaquim Manuel Gorjão de Sousa, residente no fogo supra referenciado, para 157,62€, a partir
do próximo mês de outubro, nos termos do estipulado na alínea a), do n.º 1, do artigo 23.º, da lei
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n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o
novo Regime de Arrendamento Apoiado para Habitação.» (Doc.661 NIPG 19501/21) ------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 864/2021: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo nove horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se
passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Marina Viola, Assistente
Técnica da Divisão de Administração e Finanças, subscrevo. ------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
11 de outubro de 2021, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ---------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,
(assinado no original)
_____________________________________
A Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças,
(assinado no original)
_____________________________________

