
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.10.2021 * Livro 112 * Fl. 735 

ATA N.º 38/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Aos onze dias do mês de outubro 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, Ana 

Rita Trindade Petinga, Vice-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 - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Nomeação de nova equipa de fiscalização e de coordenação de segurança para 

a empreitada de Reabilitação das Muralhas de Peniche (Proc. 1.3/OM) – Pelouro das Obras 

Municipais. ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e cinquenta e sete minutos, 

encontrando-se na sala os 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. ---------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 34, 35, 36 e 37/2021, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 06, 13, 20 e 27 de setembro de 2021, tendo sido dispensada as suas leituras por 

os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Apenas 

participaram na aprovação das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes na 

respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro. --------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

Senhor Sabino Vala: 

- Referiu que a sua questão tinha que ver com um pedido efetuado em 16 de setembro de 2019, 

sobre a colocação de raias em frente à sua garagem. Informou que o assunto foi presente em 

reunião de Câmara, tem disso tomada a deliberação n.º 30/2020, em 13 de janeiro de 2020, tendo 

originado a sua colocação, no entanto, 8 dias depois as raias foram corrigidas e, na sua opinião, o 

que foi alterado de nada serve. Disse que falou com o senhor Presidente da Câmara, que se 

deslocou ao local, e tem conhecimento do sucedido. Perguntou qual a razão de as raias não serem 

repostas, de forma a ter acesso à sua garagem sem dificuldade. -----------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Deu conta que a resposta foi dada pessoalmente ao senhor Sabino Vala, independentemente de 

reconhecer que o assunto se prolongou no tempo. Disse que as raias foram pintadas, mas por 

iniciativa da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e dos Serviços Municipais houve o 

entendimento de as alterar. Disse que tem procurado sensibilizar a Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia para que a situação seja reposta, inclusive, solicitou ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia que conversasse com a proprietária da casa em frente à do senhor 

Sabino Vala, que ainda não se concretizou, no entanto, esperava retomar esse assunto, até porque 

não se trata de uma simples pintura, trata-se, também, de alguns desentendimentos que procurou, 

como sempre, resolver da melhor forma. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Sabino Vala: 

- Referiu que lhe foi dito pelo senhor Presidente da Câmara que as raias seriam repostas, 

inclusivamente visitaram outro local onde existem raias semelhantes, que servem para os carros 

saírem e entrarem sem dificuldade, pelo que não conseguia entender por que razão nuns locais se 

tomavam umas decisões e em outros se tomavam outras. ------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Indicou que procurou, junto de quem fez a alteração, que a situação fosse reposta. ----------------  

 

Senhor Sabino Vala: 

- Adiantou que a deliberação foi tomada, as raias foram colocadas no dia 10 de janeiro de 2020, 

oito dias depois alteraram a situação e não achava razoável estar-se há dois anos a arrastar o assunto 

sem que houvesse uma solução. Acrescentou que tem tido muitas dificuldades para entrar e sair 

com o carro, porque há carros estacionados de ambos os lados. -----------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que a responsabilidade é da Câmara Municipal, com a interferência da Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia, como em muitos casos, até porque, normalmente, são os Presidente ou as 

Juntas de Freguesia que resolvem estas situações, porque houve uma decisão e posteriormente 

houve um reajustamento e, nesse sentido, procura encontrar-se uma resolução para o problema.--  

 

Senhor Sabino Vala: 

- Referiu que os serviços deveriam repor a situação que foi feita inicialmente, que estava correta.  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Reafirmou que a situação iria ser analisada e tomada uma decisão. -----------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que, na sua opinião, deveria existir uma metodologia para estas situações, porque se a 

Câmara Municipal tomou uma deliberação, no sentido de colocar as raias, não sabia se a Junta de 

Freguesia a poderia alterar. Sugeriu que, futuramente, estas questões não fossem resolvidas sem 

que fosse solicitado um parecer às Juntas de Freguesia. Adiantou que havendo uma deliberação da 

Câmara Municipal, sendo a mesma cumprida e, de seguida, é alterada, porque a Junta de Freguesia 

manda mais do que a Câmara Municipal, não lhe fazia sentido, e não se recordava de alguma vez 

isto ter acontecido. Afirmou que se sentia desautorizado e que lamentava ter de o dizer na última 

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Disse que, na sua opinião, as coisas eram simples, ou seja, havendo uma deliberação tomada, a 

mesma teria de ser executada, pelo que estava completamente de acordo com o senhor Vereador 

Jorge Gonçalves quando referiu que, a ser necessário, deveria ser solicitada a Junta de Freguesia 

para emitir um parecer. Acrescentou que não conseguia perceber como poderia a Junta de 

Freguesia desautorizar a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Deu conta que os membros da Câmara desconheciam este assunto, que é do conhecimento do 

senhor Presidente da Câmara e do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

que se arrasta há dois anos, portanto, neste momento não era possível fazer qualquer pronúncia 

sobre a mesma, para além do que foi dito pelos senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Clara 

Abrantes, de que a Câmara Municipal é soberana e decidiu. ---------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Informou que, normalmente, as propostas presentes em reunião de Câmara são acompanhadas 

do parecer da Junta de Freguesia. Por outro lado, existem decisões deste género, algumas tomadas 

em outros mandatos, em que os serviços podem, por qualquer razão, ajustar as situações no sentido 

de melhorar alguma circunstância. Explicou que, efetivamente, houve uma intervenção com a 

presença da Junta de Freguesia e dos Serviços Técnicos, que procurou sensibilizar quem devia 

para uma boa resolução da questão em causa, mas, uma vez que não foi, a mesma será avaliada, 

verificar se deve manter-se a decisão ou se deve ser encontrada outra solução. -----------------------       

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Independentemente da forma como decorreu este mandato que, na sua opinião, foi muito difícil 

para si próprio, mas também para todos, agradeceu a todos os Vereadores os contributos e o 

trabalho desenvolvido, em particular aos que terminam o seu mandato, à senhora Vereadora Ana 

Rita Petinga e ao senhor Vereador Mark Ministro o esforço que fizeram, desejando a todos saúde 

e muitas felicidades. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Informou que foi colocada em discussão pública, para quem se inscreveu como interessado, a 

Portaria que fixa o valor da taxa devida pelo acesso à área terrestre da Ilha da Berlenga, que 

decorrerá de 07 a 19 de novembro de 2021. Informou que iria partilhar com os membros da Câmara 

a proposta de Portaria para conhecimento. Disse que uma das situações que o preocupava era a 

questão da taxa proposta, no valor de 3 euros por pessoa. Referiu que, na sua opinião, esta é uma 

matéria que o próximo executivo se deveria pronunciar. Acrescentou que, em relação à Portaria 

anterior, se mantinha o facto de as receitas serem preferencialmente afetas à promoção das medidas 

de valorização previstas no artigo 9.º da Portaria que, na sua opinião, deveria ser obrigatoriamente.  

- Deu conta que o senhor Professor Dr. Sérgio Leandro irá nos próximos dias 26 e 27 de outubro 

prestar provas públicas para a obtenção do título académico de Agregado em Biologia Ciência dos 

Oceanos e Sociedade Azul. Desejou ao senhor Professor Dr. Sérgio Leandro muito sucesso na 

prestação das provas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Em relação ao projeto Co Pesca 2, informou que a apanha de percebe está prevista para terça e 

quarta-feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a todos os membros da Câmara Municipal os quatro anos de exercício de funções e 

desejou ao próximo executivo um mandato com muitos êxitos e muita tranquilidade.---------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação à questão da Portaria, disse que era sua intenção, independentemente de alguns dos 

poderes estarem suspensos, de manifestar, com algum cuidado, a sua completa discordância, e 

achava que poderia falar em nome da Câmara Municipal, relativamente ao valor proposto da taxa 

diária, e o que foi referido é que existia um intervalo entre cinquenta cêntimos e um euro, que foi 

aceite pela generalidade das pessoas, pelo que deveriam reivindicar e exigir que a taxa não seja 

superior a um euro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Manifestou o seu agradecimento a todos os senhores Vereadores e ao senhor Presidente da 

Câmara, referindo que gostou muito de exercer funções, pois aprendeu muito com todos, acima de 

tudo pelas relações humanas que estabeleceu com as pessoas. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Apesar de ter feito uma intervenção na última reunião, a propósito do fim de funções do senhor 

Vereador Jorge Gonçalves, que teve o seu percurso, quer autárquico quer profissional, pelo que 

não iria desejar-lhe sucesso profissional, mas desejava-lhe muita saúde para gozar os anos de vida. 

- Em relação aos Senhores Vereadores Ana Rita Petinga e Mark Ministro, desejou-lhes as maiores 

felicidades do ponto de vista pessoal, familiar e profissional. --------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Desejou aos senhores Vereadores Ana Rita Petinga e Mark Ministro tudo de bom, muito sucesso 

na vida profissional e muita saúde. ---------------------------------------------------------------------------  

- Ao senhor Vereador Jorge Gonçalves, desejou muita saúde e muitas felicidades. ------------------  

- Aos restantes elementos, disse que iriam voltar a encontrar-se no novo executivo e espera que 

tudo corra bem. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Referiu que a senhora Vice-Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, disse que a 

Câmara Municipal tinha os pareceres da demolição da Rua 13 da Infantaria e que os iria 

disponibilizar, no entanto, ainda não os recebeu. Perguntou se poderia ter acesso aos pareceres, 

deixando claro que todos eram a favor daquela demolição. ----------------------------------------------  

- Indicou que, na reunião de 27 setembro, solicitou à senhora Chefe da Divisão uma informação 

sobre um processo, que nunca lhe foi disponibilizada. ----------------------------------------------------  

- Disse que hoje se fechava um ciclo, pelo que agradeceu a todos os que votaram e confiaram em 

si para estar na Câmara Municipal, porque tentou, durante os quatro anos, transmitir essa 

confiança. Indicou que o objetivo era servir o concelho, encontrar as melhores soluções, criar mais 

desenvolvimento, mais qualidade de vida para as pessoas que representam. --------------------------  

- Deixou uma palavra de cortesia e de agradecimento a todos os membros da Câmara, 

independentemente de alguma divergência mais profunda. Referiu que, infelizmente, tinha a 

mágoa de ter visto partir um amigo, o senhor Vereador Rogério Cação. Reconheceu que as coisas 

nem sempre foram fáceis, mas a democracia é mesmo assim, divergência de ideias, e era salutar 

que assim fosse, que de uma forma respeitável consigam debater ideias que, obviamente, são 

diferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Agradeceu à Assistente Técnica, Marina Viola, e a todos os funcionários que, mais de perto, 

trabalham com a Câmara Municipal, mas a Marina Viola tem uma referência especial, porque, 

para além de estar sempre presente, era quem prestava aos membros da Câmara Municipal a 

colaboração necessária para a sua atividade autárquica. --------------------------------------------------  

- Agradeceu a todos os trabalhadores da Câmara Municipal o esforço que fazem para conseguir 

atingir objetivos, para que Peniche se desenvolva, para que a qualidade de vida aumente, para que 

as pessoas se sintam melhor a viver em Peniche, desejando-lhes felicidades, do ponto de vista 

futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Desejou as melhores felicidades a todos os autarcas que irão tomar posse, na próxima sexta-feira, 

dia 15 de outubro de 2021, para que possam dizer, daqui a quatro anos, que estão melhor do que 

em 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que os pareceres seriam enviados esta semana. -------------------------------------------------  

- Aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os trabalhadores que fazem a diferença, sejam 

eles Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos ou Técnicos Superiores, e alguns, felizmente, 

fazem muita diferença. Tal como foi referido pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, espera que 

daqui a quatro anos possam estar num patamar superior, em termos de qualidade de vida e de 

desenvolvimento do concelho, e que possam ultrapassar muitas das insuficiências que ainda se 

mantém, tentando aproveitar as oportunidades que possam surgir e também melhorar, 

substancialmente, os serviços. Na pessoa da Assistente Técnica, Marina Viola, agradeceu a todos 

que o fazem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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 OBRAS MUNICIPAIS: 

 

1) Nomeação de nova equipa de fiscalização e de coordenação de segurança para a empreitada 

de Reabilitação das Muralhas de Peniche (Proc. 1.3/OM) – Pelouro das Obras Municipais: ---  
Deliberação n.º 865/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 07 de outubro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Conforme informação técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 28 

de setembro de 2021, referente à empreitada de “Reabilitação das Muralhas de Peniche”, propõe-

se à Câmara Municipal: 

1) Revogar a anterior decisão de nomeação da equipa de fiscalização e de coordenação de 

segurança, tomada pela deliberação camarária n.º 702/2021, de 09 de agosto de 2021; 

2) Nomeação da nova equipa de fiscalização e de coordenação de segurança constituídas pelos 

seguintes elementos, em função das diversas especialidades da obra: 

2.1) Direção da Fiscalização: Eng. Rui Araújo; 

2.2) Conservação e Restauro: Adélia Gomes; 

2.3) Arqueologia: Arqueólogo Daniel Pinto; 

2.4) Engenharia Civil: Eng. Brazão Farinha; 

2.5) Coordenação de Segurança em obra: Eng. Rui Oliveira. 

3) Nomeação como representante do Município de Peniche em obra, o Sr. Eng. Pedro Mariano.» 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.10.2021 * Livro 112 * Fl. 740 

(Doc.662 NIPG 20575/21) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 866/2021: 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 dez horas e vinte e três 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 

03 de dezembro 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) 

_____________________________________ 


