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ATA N.º 6/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos dezassete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, por videoconferência, 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 Rogério Manuel 

Dias Cação, 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: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) 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 aos meses de novembro e dezembro de 2020 - Pelouro dos Recursos 

Humanos; ---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de novembro 

e dezembro de 2020 – Pelouro dos Recursos Humanos; --------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Regulamento do Mercado Municipal de Peniche – Pelouro da Administração 

Geral; ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Aquisição de massas betuminosas a quente – Pelouro da Administração Geral; 

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do 

programa de reabilitação de instalações desportivas – Pelouro do Associativismo; ------------------  

 ------------------- 6) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Santiago Filipe 

Florindo Eusébio e Simão Filipe Florindo Eusébio – Pelouro da Educação; --------------------------  

 ------------------- 7) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Bryan Victor 

Palagano Silva e Ellyze Victória Palagano Silva – Pelouro da Educação; -----------------------------  

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Procedimento de Delimitação Administrativa (PDA) – Freguesias de Ferrel e 

de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e dois 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, e Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, durante o 

período de audição do público e período antes da ordem do dia. Esteve, também, o senhor José 

António Rodrigues, Coordenador Municipal da Proteção Civil de Peniche, durante o período de 

audição do público.  --------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
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Foram presentes as atas n.º 03 e 04/2021, das reuniões camarárias realizadas nos dias 25 de janeiro 

e 01 de fevereiro de 2021, mas não foram submetidas a votação. ---------------------------------------  

 

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 Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata:  

- Referiu que tinha várias questões para colocar, uma delas tinha que ver com uma situação, que 

fez chegar a todos os senhores Vereadores da Câmara Municipal, a quem agradeceu o interesse e 

a resposta, concretamente, com o pedido de limpeza da foz da linha de água, na Praia das Azenhas, 

que teve início no dia 18 de dezembro e que se encontra numa situação grave. Informou que se 

deslocou ao local com os proprietários e com dois funcionários da Junta de Freguesia, incluindo o 

maquinista, para ver se existia a possibilidade de ser feita alguma coisa, mas constatou que com a 

maquinaria da Junta de Freguesia. Manifestou a sua compreensão quanto à necessidade de 

autorizar da questão da Agência Portuguesa do Ambiente, mas acrescentou que a situação estava 

um pouco mais difícil do que em anos anteriores, daí ter que ser a Câmara Municipal a intervir, 

porque a retroescavadora da Junta de Freguesia é insuficiente. Em anos anteriores, foram 

conseguindo resolver as situações, com o senhor Comandante da Proteção Civil, que sempre 

respondeu prontamente. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- A sua outra questão dizia respeito aos Glifosatos, às pulverizações e aos comunicados da Câmara 

Municipal. Em primeiro lugar, agradeceu aos senhores Vereadores que procuraram saber o que se 

estava a passar junto do Presidente da Junta de Freguesia. Deu conta que, a partir do momento em 

que foram informados que estaria algum gado a morrer, a Junta de Freguesia foi de imediato ao 

local falar com o pastor e que até ao momento, não existia nenhuma evidência de que os herbicidas 

aplicados pela Junta de Freguesia de Ferrel fosse a causa das mortes. Disse que, 

independentemente de tudo o que a Junta de Freguesia fez, é a autarquia do concelho de Peniche 

que aplicou menos herbicida desde o início do mandato. Manifestou que ficou estupefacto quando 

viu o comunicado da Câmara Municipal e referiu que gostaria de perceber a posição dos seus 

membros, porque, sendo um comunicado da Câmara Municipal parte do princípio que todos os 

senhores Vereadores estarão de acordo. No entanto, da informação que obteve dos membros da 

Câmara Municipal com quem falou, não lhe parecia que fosse assim. Afirmou que gostaria de 

perceber quem questionou o senhor Presidente da Câmara e quem lhe enviou as reclamações, 

porque era importante perceber que informações foram dadas, se foram efetuadas de forma tão 

fidedigna que levou à produção de um comunicado de forma imediata, num domingo. Acrescentou 

que foi também referido pelo senhor Presidente da Câmara, segundo informações que teve por 

parte dos senhores Vereadores, que foi enviado um relatório às autoridades e manifestou a sua 

incompreensão pelo mesmo não ter sido enviado à Junta de Freguesia, uma vez que estava 

envolvida no assunto, neste caso, tanto pela Câmara como pelo Presidente da Assembleia de 

Freguesia. Declarou, ainda, não compreender os motivos que levaram a dizer no comunicado que 

a Câmara não aplica, que reconhece o problema, mas optava por não aplicar, ou seja, e em bom 

português a “sacudir a água do capote” e a atribuir culpas à Junta sem saber quais os produtos 

aplicados pela Junta, ou mesmo se a Junta aplicou, porque nunca questionou a Junta sobre o 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, ainda, que as propostas feitas pela junta de Freguesia de Ferrel, relativamente às 

autarquias sem glifosatos, em Assembleia Municipal e por escrito, permanecem até ao dia de hoje 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.02.2021 * Livro 112 * Fl. 110 

sem resposta, propostas essas elaboradas há quase dois anos. Considerou que deve ficar bem 

vincado em ata que a máquina de deservagem que o senhor Presidente de Câmara diz que 

comparticipou, não é uma máquina de deservagem, mas o chamado “corta-canas”, uma roçadora 

hidráulica que se aplica num trator, o que não dá para cortar ervas daninhas. Informou que tem em 

sua posse fotografias tiradas no Campo da República, nos dias 08 de janeiro e 02 fevereiro, com 

herbicidas aplicados naquele local, portanto, se não foi a Câmara Municipal que aplicou gostaria 

de saber quem aplicou e que, por outro lado, uma vez que a Câmara Municipal também tem um 

corta-canas, poderá experimentar ir ao Campo da República deservar e ver o que acontece. -------  

- Relativamente à questão das moto-roçadoras, disse que lamenta o facto de o senhor Presidente 

saber que se trata de um custo elevado e que a Câmara Municipal, uma vez que tinha essa intenção, 

não tenha comparticipado, pelo menos numa fase inicial. ------------------------------------------------  

- Em relação às abelhas que apareceram mortas no Baleal Sol Village I, há cerca de um ano ou 

dois, e o senhor Presidente da Câmara referiu numa reunião de Câmara, que teriam sido motivadas 

pela aplicação de glifosatos, disse que devia ficar claro que a Junta de Freguesia de Ferrel começou 

a intervir a partir de agosto desse ano. Referiu que a Junta começou a aplicar herbicidas desde 

setembro do ano passado, porque não tinha outra opção para conter as ervas daninhas.  ------------  

- Perguntou ao senhor Presidente da Câmara Municipal e, naturalmente, a todos os senhores 

Vereadores o que tinham a dizer sobre a situação do cemitério de Ferrel. O cemitério está numa 

situação grave e para quem tem as responsabilidades sobre o cemitério começa a ser difícil de gerir 

o facto de se estar a chegar a um ponto em que não se tem sítio para enterrar os defuntos para além 

do espaço não ter condições nem dignidade nenhuma. Na reunião de Câmara Municipal do dia 2 

de dezembro, o senhor Presidente disse que ia, juntamente com as entidades responsáveis, tentar 

obter uma resposta sobre este assunto e que se não obtivesse uma resposta imediata ia avançar com 

os trabalhos para a criação de mais covais como se fez anteriormente, ou se a Junta de Freguesia 

de Ferrel quisesse assumir os trabalhos, estes ficariam sob a sua responsabilidade. A questão que 

queria colocar não é sobre a execução de novos covais, porque essa questão já foi resolvida por 

parte da Junta, a questão que queria colocar era sobre o pedido de vistoria à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional. Fez um breve historial sobre o pedido de vistoria e, 

acrescentou que a Junta de Freguesia, no dia 4 de fevereiro, fez um pedido informação à Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para perceber em que ponto estava esse pedido de 

vistoria, tendo referindo a lei e os prazos, mas para seu espanto, no dia seguinte, o departamento 

de ordenamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional respondeu a dizer que 

a Câmara Municipal apresentou uma comunicação prévia, mas com falta de elementos 

imprescindíveis à sua analise e que, até à presente data, não rececionaram qualquer pedido de 

vistoria por parte da Câmara Municipal. Concluiu dizendo que assumindo que o órgão Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional e o departamento de ordenamento não estava a 

mentir no e-mail que enviaram e que o senhor Presidente da Câmara, na reunião de 2 de dezembro, 

disse que já tinha sido feito este pedido, perguntou o que lhe oferecia dizer sobre aquele assunto 

tão urgente e importante.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Pediu desculpa antecipadamente pelo tempo que irá provavelmente ocupar a responder, porque 

os assuntos eram muitos e não eram assim tão fáceis de responder, até mesmo, pela forma como o 

senhor Presidente se refere aos assuntos, e inclusive escreve, e que na generalidade, parece que 

existe um complô ou uma orientação para os técnicos para que as coisas não se façam, o que é 

muito evidente num email que enviou no mês passado a propósito da limpeza de uma linha de 

água. Sobre este assunto, da limpeza da foz da praia das azenhas, disse que não tinha ideia de ter 

sido feita alguma intervenção com autorização da Câmara Municipal durante o mandato atual, pois 

a intervenção que tem que ser feita no local é uma intervenção de grande dimensão e não é sequer 
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da competência da Câmara Municipal dar autorização para fazer a intervenção. Disse que, 

efetivamente, o primeiro mail era do final de dezembro e que solicitou de imediato a avaliação aos 

serviços. Solicitou ao senhor comandante da Proteção Civil que partilhasse informação sobre este 

processo com os presentes. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil: 

- Fez uma resenha histórica da evolução do local. A partir de ortofotografias do Google Earth 

desde junho de 2006, onde se percebe o percurso que a água fazia à data e a existência de algumas 

fazendas perto da foz da linha de água. Posteriormente, em junho de 2012, já é possível observar 

a acumulação de alguma água num determinado ponto no final da foz, a existência de quatro 

fazendas no espaço lateral esquerdo inferior e, também, dá para perceber que já não existe a saída 

de água, o que evidencia que foi feito algum tipo de zona de represa, nomeadamente, com a retirada 

de terreno e o fazer de um tipo de poço, de bacia e o acumular de areias a montante para que a 

água permanecesse naquele local. Acrescentou que, naquele espaço de seis anos, não existem 

ortofotografias disponíveis, pelo que não poderá precisar quando aquelas alterações aconteceram, 

mas afiançou que entrou para a Câmara em 2009 e que nunca tal processo passou por cá nessa 

altura. Continuou com a resenha histórica, em 2014, onde mostrou que se nota o uso das fazendas 

e que, possivelmente devido a chuvas que ocorreram naquela altura, alguém teve a necessidade de 

voltar a abrir a saída da água, a fim de evitar a sua acumulação na zona onde foi feito o tal poço, 

e, pelo que, no mês oito de 2014, é possível ver, com as explorações à volta a serem utilizadas para 

a agricultura, que o rio voltou a ser aberto e está completamente definido o sítio da linha de água. 

Na ortofotografia de 2015, um ano em que houve um período de seca, voltou a ficar fechado, 

existindo, na mesma, água na represa que foi feita e o cultivo dos terrenos à volta. Em 2018, em 

que se mantinha um período de seca, referiu que há uma ideia de algum abandono dos terrenos e 

também não havia a saída de água. Chamou a atenção para o acumular de muita vegetação na zona, 

onde existia o tal poço, ou represa, no final da linha de água e, ainda, para a movimentação de 

areias efetuada em março de 2016, com autorização da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Esclareceu que, à data, o Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel solicitou o apoio dos técnicos 

da Câmara Municipal na intervenção, os quais se deslocaram ao local, com os técnicos da Agência 

Portuguesa do Ambiente e foi autorizada a retirada destas areias para que houvesse a drenagem de 

águas acumuladas durante o inverno de 2015/2016, havia inclusive dentro desta zona um golfinho 

em decomposição, pelo que, em 2018, é possível perceber que houve alguma movimentação de 

areias, para manter aberta a circulação de águas no seu curso normal, mas a imagem da 

ortofotografia de setembro de 2018, não mostra grandes quantidades de água no local, nota-se a 

disponibilidade para ela sair e, pelo menos, está demarcada na duna. Em 2019, houve temporais e 

mais nortadas e nota-se um avanço significativo da linha de areia da duna e, também, uma clara 

obstrução da saída de água. Em 2020, continua perfeitamente visível na imagem que não havia 

possibilidade de saída de água da linha de água que estava feita, o poço está no mesmo local, mas 

a represa tem uma parede muito maior, o que leva a crer que existem ali umas boas toneladas de 

areia. Ainda em 2020, mas já em setembro, dá para perceber que os terrenos continuam a ser 

amanhados e que existe disponibilidade de água. O problema começou quando começou a chover 

muito, tendo havido então o contacto da Junta de Freguesia em dezembro porque, realmente, estava 

a acumular-se muita água e a água para estes agricultores já era mais do que a que necessitavam. 

Chamou a atenção para a quantidade de areia que está acumulada, neste momento, na saída, na 

foz, da linha de água e, ainda, para a existência do monte de areia, que depois criou chorões, que 

apareceu entre 2006 e 2012, sendo certo que alguém fez um poço no final de uma linha de água. 

Entre 2006 e 2012 alguém criou condições para retirar água daquela linha de água para poder regar 

os terrenos que à volta. E, neste momento, está tudo completamente alagado, inclusive na zona da 

foz onde a altura de água é mesmo muita. Mostrou um vídeo e disse que para se poder drenar 
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aquela água a expectativa será a de baixar e fazer uma regueira pelo menos com de três metros de 

profundidade, o que implica a retirada de muita areia. Informou que a Agência Portuguesa do 

Ambiente enviou técnicos ao local e que fará chegar o relatório assim que este estiver terminado. 

Disse, também, que, aquela linha de água e o retirar de areias daquele local, é da inteira 

responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente. Referiu que, quando acompanhou os 

técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente ao local, era visível que alguém tentou escavar, com 

uma máquina ou mesmo manualmente, alguém esteve a tentar fazer alguma coisa. Reiterou que a 

única intervenção que foi feita com autorização da Agência Portuguesa do Ambiente foi em 2016, 

com a anterior Junta de Freguesia de Ferrel e que, desde então, não houve mais intervenções, pelo 

menos com o conhecimento ou o envolvimento dos serviços da Proteção Civil, a não ser agora, 

em que foi solicitado o apoio dos serviços pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Perguntou se daquela deslocação ao local com a Agência Portuguesa do Ambiente resultou 

alguma rápida perspetiva da solução do problema, ou seja, se a Agência Portuguesa do Ambiente 

terá ficado recetiva a encontrar uma solução rápida. ------------------------------------------------------  

  

Senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil: 

- Disse que a Agência Portuguesa do Ambiente tem a solução e que não vão ser contra à 

desobstrução da linha de água. Afirmou que a dificuldade só se está a criar porque efetivamente 

choveu demais, porque, na verdade, a acumulação da areia que naquele local foi útil aos 

agricultores, que faziam uso de um recurso natural para irem regando os seus terrenos e que, este 

problema, só existe porque choveu demais e o consumo para os terrenos não chega para que a água 

existente desapareça, porque o rio continua a drenar e que quando é feita uma represa naquele local 

foi bom enquanto se foi conseguindo manter água e se foi conseguindo ir regando, mas, 

atualmente,  há água a mais e é preciso abrir e a Agência Portuguesa do Ambiente quer que se 

abra, porque isso tem a ver com a biodiversidade daquela linha de água. Acrescentou que considera 

que a Agência Portuguesa do Ambiente não vai fazer aquela intervenção. A fazer, terá de a 

candidatar ou então mandar lá máquinas da Agência Portuguesa do Ambiente para fazer aquela 

intervenção e se assim for é certo que se poderá esperar durante uns bons meses ou anos até. Se a 

intervenção for feita pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, são toneladas de areia que 

se acumularam durante muitos anos e para baixar cerca de três metros para se poder retirar areia 

são muitos metros cúbicos de areia a retirar e a ser deslocada para a linha de água que tem de ser 

deslocada entre as marés na zona de confluência entre as marés. Disse não ter dúvidas que a 

intervenção será autorizada e que no dia que se começar a fazer a intervenção com máquinas eles 

estarão cá, tal como no final da intervenção.  ---------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que, não querendo aprofundar aquela questão, percebeu que aquele era um processo 

muito exigente assim que falou com o senhor Comandante e que, não querendo desculpabilizar-

se, que este tipo de processos são sempre acompanhados pelo senhor Comandante da Proteção 

Civil que, como se sabe, atualmente tem estado sobrecarregado. Referiu que a situação foi 

colocada pelo senhor Pedro Teodoro a 21 de dezembro e depois a 23 de dezembro, que o atendeu 

e lhe disse que aquela era uma situação de difícil resolução. Disse que, por si, o assunto não teria 

sido tornado público numa reunião daquela natureza, mas que foi uma decisão do senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, mas garantiu que quando existir uma resposta por parte da 

Agência Portuguesa do Ambiente terá de se decidir, mas que não será fácil resolver. ---------------  

 

 Senhor Vereador Filipe Sales: 
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- Manifestou o seu desagrado perante a última parte da intervenção do senhor Presidente, 

considerou inaceitável seja qual for o assunto, que se ocultem informações e não sejam tratadas de 

forma transparente, porque a Câmara Municipal não é uma sociedade secreta.  ----------------------  

- Relembrou que, há quinze dias, a senhora Vereadora Cristina Leitão colocou esta questão e o 

senhor Presidente respondeu que era profundo conhecedor da matéria, mas agora depois desta 

intervenção, dando nota deste agora, disse que não tinha conhecimento das intervenções feitas no 

local. Solicitou ao senhor Presidente que explicasse porque é que não queria tratar deste assunto 

numa reunião pública e que pudesse dizer à Câmara Municipal se adquiriu mais conhecimento 

sobre este assunto e o que é que se alterou nos últimos quinze dias. ------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que em relação à questão de ser público ou privado tem a ver com toda aquela zona, com 

as evidências que as imagens colocam, a progressão e a zona das areias, a questão da agricultura 

que vai sendo feita e que foi ocupando os espaços na duna e que se podia ter evitado, não querendo 

ser ele a aprofundar aquela questão. Esclareceu que, há quinze dias quando disse que era 

conhecedor da situação se referia à realidade atual, o que não queria dizer que tivesse 

conhecimento do historial, porque o historial, em função do problema que está criado não irá ajudar 

muito porque que, na sua opinião, o que se tem de evidenciar é o que lá está e qual é a solução que 

a Agência Portuguesa do Ambiente entende que possa ser a melhor para resolver o problema, quais 

são os meios, como serão empregues esses meios, quanto custam e como serão utilizados, porque 

estará evidenciado que será preciso fazer uma grande intervenção no local e a verdade é que fomos 

contactados por um particular para intervir, mas o Comandante, desde o início, é que deu conta 

que, dada a gravidade e a enormidade da situação, seria necessário envolver a Agência Portuguesa 

do Ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em relação aos glifosatos e à questão dos caprinos na freguesia de Ferrel informou que o assunto 

foi comunicado ao senhor Comandante da Proteção Civil no dia 10 de janeiro pela Guarda 

Nacional Republicana. Foi-lhe comunicado que havia um problema com a morte de caprinos e que 

a Guarda Nacional Republicana não conseguia contactar nenhum médico veterinário para ir ao 

local nem com a médica veterinária da Câmara Municipal e queriam saber o que podiam fazer. 

Acrescentou que o comandante da Proteção Civil, com a sua autorização, e acompanhado da 

veterinária da Câmara Municipal Dra. Sara Neto, deslocaram-se ao local e fizeram a avaliação da 

qual resultou um relatório. Afirmou que, após tomar conhecimento da gravidade da situação, 

questionou a veterinária sobre o que fazer e concluiu-se que era necessário avisar a CEPNA e a 

DRAPLVT. Posteriormente a CEPNA contactou a Câmara Municipal a dar conta da situação e a 

questionar se a Câmara Municipal queria fazer alguma participação, ao qual lhes disse que não. -  

- Em relação ao comunicado feito, considerou que é um assunto que está esclarecido, que o mesmo 

é da responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, mas que não houve nenhuma intenção 

de culpabilizar a Junta de Freguesia de Ferrel. Afirmou que o intuito do comunicado foi somente 

e apenas o de esclarecer que não houve qualquer envolvimento da Câmara na aplicação de 

glifosatos na freguesia de Ferrel, até porque, a Câmara deixou de aplicar glifosatos, aplicam-se 

outros produtos não glifosatos, muito mais caros, mas tentam fugir a esses produtos também 

porque se entende que podem ter consequências que são de evitar, pelo que se interveio 

maioritariamente com meios manuais. Acrescentou que desde a primeira que disse que não quer 

guerras com a Junta de Freguesia, que há guerras a mais, não houve nenhum propósito de 

culpabilizar a Junta nesse sentido, nem se quer envolver nesta situação, ainda que, em 

circunstancias normais, a sua atitude fosse a de contactar telefonicamente o senhor Presidente de 

Junta, nas circunstâncias atuais não se prestam a essas atitudes. Disse ainda que, tal como na 

situação das areias, o senhor Presidente da Junta tem enviado mails, nunca sequer falou consigo 

de outra forma, ao contrário de todos os outros Presidentes de Junta. Esclareceu que não pretendia 
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intervir, nem envolver-se nesta questão, mas que, a partir do momento em que a GNR solicita a 

intervenção da Câmara, e que começou a surgir dúvidas sobre o envolvimento da Câmara naquela 

situação, considerou que havia a necessidade de esclarecer a população. ------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Confessou a sua tristeza para com aquele processo porque, perante uma acusação com uma certa 

gravidade, o senhor Presidente deveria ter contactado os restantes elementos da Câmara Municipal 

para que a situação fosse avaliada, e se isso tivesse sido feito, teria, com certeza, sido recomendado 

o envolvimento do senhor Presidente de Junta de Freguesia de Ferrel, não só na análise da situação 

como na procura de soluções. Na sua opinião, este processo é um processo emblemático daquilo 

que deveria de ser a solidariedade entre autarquias porque, para já, existe um princípio na lei em 

que diz que até prova em contrário as pessoas são presumíveis inocentes e, dentro deste princípio, 

deveria ter sido esclarecido à partida, ainda mesmo antes do comunicado, até porque o comunicado 

foi uma reação pública que, apesar de ser assinada pelo senhor Presidente de Câmara Municipal 

foi confundida com um comunicado da Câmara Municipal, quando a Câmara Municipal nem 

sequer abordou o problema. Na sua opinião, o que mais falhou nesta matéria foi a dimensão 

solidária, de trabalho conjunto. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Disse que também pensou no campo das hipóteses, mas que por vezes se erra, e admitiu que 

possa ter errado ao considerar que, sendo grave, não era uma situação tão grave e julgou que era 

uma questão que a Junta poderia resolver e não queria ser acusado de estar a tornar pública aquela 

situação, pelo que procurou explicar apenas a intervenção técnica, a presença do senhor 

Comandante da Proteção Civil e da médica veterinária. Acrescentou que, para além do afastamento 

entre presidentes que se tem verificado no último ano, o que mais pesou foi a sua tentativa de não 

querer que chegasse à opinião pública, ainda assim, são muitas as versões e já começa a estar 

habituado a ser o “mau da fita”. -------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Começou por cumprimentar os presentes.  ----------------------------------------------------------------  

- Disse que na última reunião não se manifestou sobre este assunto porque não tinha aprofundado 

o mesmo. Afirmou que, ao fazer-se um comunicado, é porque algo de grave se tinha passado e 

salientou que esse comunicado não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim do senhor 

Presidente da Câmara Municipal. Acrescentou que se foi informar sobre este assunto junto da 

população de Ferrel que, melhor que ninguém, conhece o assunto em questão. Afirmou que, na 

última reunião, questionou quem tinha questionado a Câmara Municipal sobre este tema e 

percebeu, agora, que tinha sido a Guarda Nacional Republicana, mas que, no dia 10 de janeiro, foi 

o Comandante da Proteção Civil e perguntou ao Comandante da Proteção Civil se ele foi 

questionado por alguma autoridade, por alguma pessoa em particular ou por uma instituição. 

Perguntou se já existe o resultado da investigação e se o relatório final já foi elaborado. Considerou 

de extrema gravidade que o senhor Presidente da Câmara Municipal não tivesse falado, primeiro, 

com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel sobre o assunto e que tenha feito um 

comunicado público. Referiu que se informou sobre o assunto, e que a opinião das pessoas com 

quem falou era de que a história estaria mal contada. Lamentou que, de uma forma irresponsável, 

a Câmara Municipal tivesse sido arrastada para aquele processo, quando os vereadores da oposição 

não tiveram conhecimento daquele assunto. ----------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Cumprimentou todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------  
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- Manifestou a sua concordância com o que os seus colegas vereadores disseram sobre aquele 

assunto. Acrescentou que pretendia dizer em nome dos vereadores do Partido Socialista 

Democrata que não se reveem no comunicado feito pela Câmara Municipal nem pela forma como 

foi feito. Disse que poderia ter existido um comunicado em função do que são os factos e das 

questões apuradas e, portanto, concorda que este assunto foi mal tratado, reforçando o seu 

desacordo para com o comunicado feito pela Câmara Municipal. Quis lembrar o senhor Presidente 

que disse que não queria que este assunto fosse tornado público, mas que, na verdade, fez um 

comunicado a um domingo e o tornou público, e que este assunto até àquele momento só era 

público para quem andava nas redes sociais.  ---------------------------------------------------------------  

- Relembrou que, em relação à questão dos glifosatos, passaram-se quase dois anos desde que, em 

conjunto com o senhor Vereador Filipe Sales, fez uma proposta para que o Município deixasse de 

aplicar glifosatos em áreas urbanas, para controlo de infestantes e que a proposta não tinha só a 

ver com a questão de aderir aos municípios sem glifosatos, mas com uma série de medidas 

adicionais, como o apoio às Juntas de Freguesia, apoio técnico, apoio de equipamento para que 

pudessem, junto com o Município, ter outras condições de atacar infestantes e de certa forma ter 

um concelho mais limpo, mas sem aplicar esse tipo de produtos. Acrescentou que o senhor 

Presidente da Câmara Municipal ficou de apresentar uma proposta dos Serviços de Higiene e 

Limpeza sobre este assunto, mas já se passaram quase dois anos e nada foi ainda apresentado. ---  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Esclareceu que teve conhecimento da situação no dia 10 de janeiro e que até ao dia 7 de fevereiro, 

altura em que foi feito o comunicado, se passou praticamente um mês, não era intenção tornar 

aquela comunicação pública, mas que o fez porque as opiniões e questões que lhe estavam a chegar 

davam a entender que, de certa forma, a Câmara Municipal poderia ser responsabilizada pela 

situação que ocorreu e o que disse foi que a Junta de Freguesia de Ferrel dispõe de competências 

legais para o fazer, tal como a Câmara Municipal o faz, dentro dessa legalidade. --------------------  

- Referiu que tinha consciência, aquando da aprovação por unanimidade da não aplicação de 

glifosatos no concelho, que não estavam e ainda não estão dotados de condições para a não 

aplicação de glifosatos e, por isso, é que tudo tem demorado mais tempo, incluindo a proposta a 

que a senhora Vereadora se refere, mas se estava a tentar encontrar alternativas assumindo que 

pela não aplicação dos glifosatos não se consegue cortar as ervas todas e isso é efetivamente uma 

competência do Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à situação do cemitério de Ferrel, disse que, na sua opinião a Junta de Freguesia 

poderia ter pedido a inspeção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para o 

cemitério, teria por certo sido mais eficaz porque a Junta o faria melhor e mais rapidamente. 

Acrescentou que, sendo verdade que é a Câmara Municipal que compra os terrenos para alargar o 

cemitério, também é verdade que a Junta é proprietária do cemitério e tem a sua gestão, mas não 

é essa questão que agora estará em causa. Informou que vai procurar recuperar os e-mails e as 

orientações que trocou com os serviços, porque os contactos não têm que ser feitos pelo Presidente 

da Câmara Municipal, a maior parte dos contactos são feitos pelos técnicos, só quando os processos 

se arrastam demasiado tempo e não existe resposta dentro dos tempos ditos normais, aí é que o 

senhor Presidente fala com as entidades responsáveis. Concordou que a situação se arrasta há 

demasiado tempo, e que o Covid-19 não pode ser desculpa para tudo, pelo que garantiu que vai 

verificar junto dos técnicos o que foi feito até ao momento e o que ainda falta fazer, porque 

considerou que, perante a gravidade da situação que reconhece e percebe, o problema terá de ser 

resolvido rapidamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Carlos Rodrigues:  

- Começou por cumprimentar todos os presentes, identificou-se como parte de um coletivo de 

pessoas contra a autoestrada no Bairro do Capitão, e deu conta que o assunto que o trouxe a esta 

reunião é o facto da Rua Dom Guilherme Corny, no Bairro do Capitão e da Rua da Carreira, na 

Atouguia da Baleia, estarem a ser sacrificadas pela agricultura com a passagem diária de tratores 

tanto da Frishorta como da HortaPronta, que passam dentro do bairro e não respeitam a sinalização 

existente. Informou que foram feitas algumas propostas à Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanístico, que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia também já tem 

conhecimento da situação, e que já foi informada a Guarda Nacional Republicana. As estruturas 

das casas sofrem danos devido às vibrações e poeiras provocadas pelos tratores e pelos camiões 

que por ali passam desde as sete horas da manhã até oito horas da noite, constantemente. Afirmou 

que a questão que coloca é que é necessário arranjar uma solução para aquela situação que se está 

a tornar insustentável e insuportável para as pessoas que vivem nestas ruas, que as estradas estão 

uma lástima e a que a sinalização que existia em toda a zona sul de Atouguia da Baleia 

desapareceu. Reiterou a necessidade de se encontrar uma solução alternativa para que estas 

viaturas não passem por dentro da Atouguia, mas uma alternativa rápida e segura o que, de 

momento não existe, levando às constantes infrações, danos materiais e poeiras. Questionou o que 

se podera fazer, porque tem que haver respeito pelos moradores. ---------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu a intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que aquele assunto o preocupa, e preocupa principalmente, quem reside naquele local, mas 

que também foi colocado perante uma questão que tem que ser resolvida, inclusive o senhor 

Presidente da junta de Freguesia de Atouguia da Baleia já tinha colocado esse assunto na 

Assembleia Municipal e não só. Afirmou que o novo Plano Diretor Municipal prevê uma nova 

estrada a poente dessa zona urbana, que irá passar por trás do cemitério, e que essa questão poderá 

ficar resolvida no futuro. Afirmou que esta situação é transversal por todo o concelho devido aos 

meios que os agricultores atualmente utilizam. Acrescentou que o que tem de ser feito no imediato 

é que a situação tem que ser avaliada, não só na Atouguia da Baleia, mas em todas as zonas 

urbanas. Garantiu que vai procurar agendar uma reunião com o senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Atouguia da Baleia e os técnicos municipais para procurarem, juntos, encontrar uma 

solução para, pelo menos, atenuar o problema de uma forma mais imediata, porque a construção 

da estrada será uma solução a longo prazo. -----------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Afirmou que corrobora tudo o que o senhor Carlos Rodrigues disse, porque tem uma casa na Rua 

da Carreira e que a situação realmente não é de fácil solução, mesmo com sinalização, porque a 

via em si não foi projetada para a passagem de carros de grandes dimensões e tonelagem e que 

qualquer camião que lá passe ocupa a totalidade da faixa, mas considerou que a situação será 

apenas remediada enquanto não for contruída a nova variante, até lá, mesmo com a sinalização, 

ou mesmo dissuasores de velocidade, a situação ficará só atenuada. -----------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Agradeceu ao senhor Carlos Rodrigues por ter colocado a questão sobre a sinalética, a falta de 

pinturas de passadeiras e velocidades, porque se trata de uma questão extensível a todo o concelho. 

Referiu que a Câmara Municipal tem uma Comissão Municipal de Trânsito, e que é naquela 

Comissão que aqueles assuntos devem ser tratados, em conjunto com as forças de segurança e com 

os representantes das freguesias. Salientou o facto de que ao longo de três anos e meio de mandato 

a Comissão terá reunido uma única vez, revelando bem a preocupação que a área do trânsito tem 
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merecido por parte da gestão da Câmara Municipal, que é o órgão próprio para tratar aqueles 

assuntos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o facto de se circunscrever a resolução daquele problema ao novo PDM é o 

equivalente a dizer que, tão cedo, o problema não será resolvido, porque essa estrada prevista como 

alternativa, não será realizada com investimento público, mas privado. --------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que, de facto, a questão da Comissão Municipal de Trânsito é uma falha que assume 

que já deveria de ter sido resolvida. Acrescentou que fez parte de uma Comissão de Trânsito 

durante vários anos e esclareceu que estes assuntos não são resolvidos na Comissão, que, quanto 

muito, a Comissão ajuda na resolução dos problemas e na discussão dos problemas. Disse que a 

variante da Atouguia deverá ser, a sua opinião, uma prioridade para o próximo mandato, assim 

que o PDM esteja aprovado, o que não impede que no imediato se procurem soluções e se estudem 

hipótese, alternativas e alguma contenção de trânsito. ----------------------------------------------------  

- Agradeceu novamente o contributo construtivo e positivo do senhor Carlos, uma posição que 

intenta a resolução de problemas, informou que provavelmente será posteriormente contactado 

para reunir com o senhor Presidente da Junta, ou com ele próprio, para se poder recolher mais 

dados e sugeriu que se vá adiantando e colocando por escrito as suas propostas. ---------------------  

 

Senhor Ricardo Leopoldo Silva:  

- Começou por cumprimentar todos, informou que se apresenta no papel de empresário e gerente 

do Peniche SurfCamp e que a questão que o trazia à reunião é a preocupação com o licenciamento 

das escolas de surf. Disse que todos têm conhecimento do que se passa nas praias, que em termos 

de segurança e qualidade do serviço a situação está caótica.  --------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação também enquanto proprietário de uma escola de surf, porque a 

Câmara Municipal de há dois anos para cá sabia que esta competência ia passar para a Câmara 

Municipal e chegada a altura da atribuição das licenças para 2021 não existe qualquer critério, 

qualquer mudança que possa regulamentar o que se passa nas praias atualmente. Deu conta que é 

proprietário de uma das maiores escolas de surf do país e que, quaisquer que sejam as 

regulamentações que possam vir a existir em relação às escolas de surf, a empresa de que é 

proprietário estará sempre no topo de qualquer ranking que possa vir a existir.  

Esclareceu que vinha à reunião também no sentido de dar a sua opinião relativamente à 

regulamentação, estranhando um pouco nunca ter sido ouvido formalmente, quer pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal, quer por alguém da Câmara Municipal sobre esta 

regulamentação. Confirmou que já foram ouvidos pelo senhor Vereador Mark Ministro, mas 

apenas como membro da Associação Nacional de Escolas de Surf, porque enquanto sócio do 

Peniche Surf Camp não tinha sido ouvido. Deu a conhecer alguns critérios que podiam ser tidos 

em conta para a criação da regulamentação, nomeadamente a antiguidade, tendo por base a licença 

emitida pelo Turismo de Portugal. Um outro critério que poderá ser novo para todos os presentes, 

mas que para o Peniche Surf Camp é bastante importante, é a questão da faturação, questionando 

o interesse em dar uma licença a uma empresa que fatura 10 mil ou 15 mil euros por ano, 

acrescentando que, para além disso, existe muita fuga ao fisco por parte de pequenas empresas que 

não declaram as suas aulas de surf logo, este critério, é importante porque assim a fuga ao fisco 

seria combatida e acabaria por ser combatida também a pouca qualidade do serviço. Referiu que, 

tal como foi dito por alguém, o que se quer em Peniche é turismo com qualidade, mas sem esta 

fiscalização o que se verifica é que as escolas que não declaram os veículos que usam para 

transportar os turistas para as praias e não têm condições de segurança para efetuar esse transporte, 

têm tudo muito sujo, fatos e pranchas muito usados e dão uma má imagem das escolas na 

generalidade. Por outro lado, as que faturam e declaram tudo, apostam numa qualidade de serviço 
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superior, não falando na hipótese da formação que poderão dar aos seus funcionários. Passou para 

o terceiro, que tem a ver com a sede da escola de surf, e acrescentou que vêm escolas de fora do 

concelho para cá e não deixam dinheiro nenhum na cidade, não frequentam os bares de praias, 

uma vez que as escolas lhes dizem para trazerem comida, nem compram nada nas lojas da cidade 

porque não têm cá desconto, ou seja, vêm usar as nossas praias e ondas e não deixam cá nada, num 

espaço temporal de junho a outubro. Acrescentou que, tendo em conta que Peniche não pode surfar 

noutras praias fora do concelho, mas se não quiserem vedar Peniche às escolas de fora, como 

Peniche está vedado de usar outras praias, sugeriu que se permitisse o uso das praias a essas escolas 

de fora a partir das dezasseis horas, altura em que se verifica uma menor concentração de pessoas 

nas praias durante os meses de verão. Referiu que outro dos critérios deverá ser a regularidade da 

licença, questionando que valerá a pena dar uma licença a quem só opera nos meses de verão e 

durante o inverno está fechado.  ------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que teve conhecimento de que os concessionários querem ter um corredor só para a escola 

deles e quem mais eles bem entenderem durante a época balnear.  Quanto a isso disse que a maior 

parte dos concessionários não percebe nada de surf e apenas vêm no surf mais uma maneira de 

ganhar dinheiro e o serviço que prestam é, simplesmente, horrível, não vendo muita lógica que 

isso aconteça. Referiu que Peniche não é como outros locais onde isso até acontece, os 

concessionários regulam e têm um corredor, mas Peniche não é assim porque se for atribuído um 

corredor a um concessionário em que na sua zona de concessão não há ondas ele acabará por ter 

que ir para outro sítio dar as suas aulas e isso não será correto.  -----------------------------------------  

- Lamentou o facto de ter que vir a esta reunião expor o caso e não ter sido auscultado como 

empresário sobre este assunto. Disse que gostava que a Câmara Municipal resolvesse esta 

regulamentação e que, pela experiência de trinta anos que tem deste negócio, afirmou que, se em 

2020, foram atribuídas sessenta licenças com as escolas a funcionar a cinquenta porcento e 

funcionou mais ou menos, pensando que as coisas possam melhorar a partir de julho/agosto este 

ano, considerou que o número de licenças que a Câmara Municipal poderia atribuir deveria ser de 

cinquenta, não querendo dizer que se houvesse capacidade e possibilidade, essas cinquenta não 

pudessem ser aumentadas ou eventualmente diminuídas. -------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Agradeceu a intervenção e as questões colocadas, que foram muitas, mas que deu para entender 

as propostas e as suas maiores preocupações.  --------------------------------------------------------------  

- Afirmou que o documento, regulamento deveria estar feito, mas que se trata de um processo 

muito difícil, que não se pode agradar a todos, mas garantiu que existirão momentos de 

participação para o enriquecimento da proposta que está a ser elaborada, devendo ser dada uma 

particular atenção às empresas e pessoas que têm muita experiencia na matéria do nosso concelho. 

- Suscitou ao senhor Vereador Mark Ministro que pudesse contribuir com informações e 

esclarecimentos sobre todo o processo. ----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Agradeceu ao senhor Ricardo Silva pela participação e disse que conhece a situação do mesmo 

uma vez que reuniu com o empresário três vezes por meio da Associação. Afirmou que as reuniões 

com os empresários irão existir, porque o que foi feito até à altura foi a preparação de medidas 

transitórias para a regulamentação da atividade. Referiu que tem se tem contado com a colaboração 

do Peniche Surf Clube, mas que se espera envolver os operadores locais na auscultação e 

discussão. Relativamente aos critérios indicados pelo senhor Ricardo Silva, a antiguidade é, de 

facto, um factor a ter em conta, mas manifestou a sua discordância quanto ao factor da faturação 

porque, independentemente de um operador faturar menos não deixa de ter legitimidade para estar 

no mercado, poderá ser um empresário individual a operar e não terá que ser necessariamente uma 
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empresa. Referiu que considera que a faturação poderá ser um fator a ter em conta relativamente 

ao valor a pagar pela licença. Sobre a questão da sede da escola de surf disse que esse deverá ser 

um critério de majoração e que a regularidade das licenças no passado será uma situação que terá 

de ser verificada. Relativamente aos concessionários de praia, deu conta que têm sido envolvidos 

no processo, mas que será uma questão que também terá que ser avaliada e discutida em reunião 

de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Agradeceu a exposição feita sobre aquela questão e disse que a Câmara Municipal teve 

conhecimento desta matéria no início do ano, tendo em conta a proposta foi feita pelo senhor 

Vereador do pelouro sobre os critérios de atribuição de licenças. Referiu que o Município ficou 

com aquela competência, mas que não se verificou que tivesse a capacidade de atribuir as licenças 

nem a gestão integral do processo. Salientou que tem sido dito pelo senhor Vereador Mark 

Ministro que ainda antes do início da época balnear o documento estaria elaborado, mas a Câmara 

Municipal ainda não teve conhecimento do conteúdo e estão expectantes, uma vez que sem ter 

uma base do regulamento será difícil a Câmara Municipal tomar uma posição ou apresentar 

propostas. Considerou que sobre os critérios apresentados será importante a sua avaliação e que, 

na sua opinião, será natural que tenham de ser ouvidas as entidades, quer as que vem defender o 

que é o interesse público, como as que tem interesses privados, que também são legítimos, e que 

a tarefa que cabe à Câmara Municipal será a de coordenar todos os interesses e conseguir que o 

resultado final seja uma regulamentação que garanta a segurança, as atividades económicas e, no 

fundo, permita dizer que Peniche tem uma regulamentação para aquela matéria que há muito é 

esperada e virá valorizar o potencial que existe nas praias e na prática de ensino do surf. 

Acrescentou que da experiência que tem, em termos da tramitação de regulamentos na Câmara 

Municipal, considera muito difícil que esteja terminado a tempo da próxima época balnear, até 

porque a Câmara Municipal não teve qualquer conhecimento do mesmo e, quando tiver, terá de 

haver tempo para que se possa estudá-lo, pelo que aquele processo deveria ter sido tratado há mais 

tempo. Manifestou a disponibilidade dos vereadores do Partido Social Democrata para ouvir a sua 

opinião, caso não seja ouvido durante o processo.  --------------------------------------------------------  

 

 Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Salientou que concorda com tudo o que foi exposto pelo senhor Ricardo Silva e que, de facto, foi 

dito também ao senhor Vereador Mark Ministro que ouvir uma Associação não é a mesma coisa 

que ouvir uma empresa local. Considerou que o processo tem que envolver as empresas e, 

sobretudo, que tem que ser trabalhado uma oferta de qualidade, porque o que existe atualmente 

em Peniche é o contrário disso. Exemplificou com o caso da Ericeira e acrescentou que o 

investimento terá de ser na regulamentação. Referiu que, ainda que perceba o argumento, também 

não concorda com o critério da faturação, porque os valores faturados variam muito consoante a 

dimensão da empresa, sendo necessário para os casos de fuga outro tipo de fiscalização que 

ultrapassa a Câmara. Afirmou que, atualmente, não existe uma verificação das condições de 

qualidade e de exigência que as escolas deveriam ter, até mesmo ao nível da formação dos 

monitores e, como é lógico, não existindo regras, cada um cria as suas próprias regras, daí a 

importância da existência do regulamento e o cumprimento criterioso das regras concertadas com 

todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata: 

- Cumprimentou o senhor Ricardo, empresário da freguesia. --------------------------------------------   

- Disse que não referiu nunca que houvesse um complô com os técnicos, tanto que no mail que 

enviou ao senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que o senhor Comandante da Proteção 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.02.2021 * Livro 112 * Fl. 120 

Civil foi sempre coerente na informação que transmitiu. Para completar a informação dada pelo 

senhor Comandante da Proteção Civil disse que existiu uma intervenção em 2018, por parte da 

Junta de Freguesia de Ferrel, para poder retirar a água, e que na altura foi uma coisa simples tratada 

por meio de um telefonema com o senhor Comandante. Referiu que efetivamente se vêem 

alterações de 2006 para 2012, mas que, durante esses anos, não sabe o que se passou. Em relação 

ao facto de tornar aquela situação pública disse que não teve outra hipótese porque não obteve 

resposta, por parte do senhor Presidente da Câmara Municipal, não lhe restando outra hipótese que 

não torná-la pública na reunião, por falta de outros meios. Afirmou que se o senhor Presidente da 

Câmara Municipal tem dúvidas em relação àquela zona, disse que a Câmara Municipal dispõe de 

serviços de fiscalização, portanto, tem competências para isso e deverá atuar como bem entender. 

- Relativamente à questão da aplicação dos herbicidas afirmou que a Junta de Freguesia fez tudo 

como tinha de o fazer, que no dia 4 foram afixados os editais e a aplicou herbicidas nos dias 7 e 8, 

que o pastor em questão foi avisado diretamente e que o registo desse contacto foi entregue às 

autoridades. Indicou que o pastor em questão se deslocou à Junta de Freguesia e disse que foi 

contactado pela Câmara Municipal para obter mais informações. Informou que desde que o pastor 

se queixou a Junta de Freguesia dirigiu-se ao local para falar com o pastor e foi-lhe transmitido 

que quando tivesse o relatório e as análises a Junta de Freguesia se sentaria com ele e que se tivesse 

que assumir alguma responsabilidade o faria. Afirmou que esta situação estava a ser resolvida pela 

Junta de Freguesia e que ninguém tentou silenciar ninguém, a única coisa que mudou foi que o 

senhor Presidente da Assembleia de Freguesia fez uma exposição pública, porque assim o 

entendeu e, posteriormente, o senhor Presidente da Câmara Municipal publicou o comunicado nas 

redes sociais o que ajudou à exposição pública. Relativamente às circunstancias referiu que, no 

plano institucional, não existem relações assim ou assado, ou existe relação entre entidades ou não 

existe e que a Junta de Freguesia não cortou relações com o Presidente nem com a Câmara. Deu 

conta que apenas deixou de contactar telefonicamente o senhor Presidente desde que lhe mandou 

uma SMS à qual o senhor Presidente não respondeu e um telefonema que o senhor Presidente não 

atendeu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Indicou que relativamente ao cemitério não vai entrar em pormenor sobre o histórico do processo, 

mas disse não entender onde é que a Junta de Freguesia falhou, quando fez o que competia à 

Câmara Municipal. Na sua opinião, o que importa não é saber não é a quem competia ou não fazer 

a vistoria, nem quem efetuou os contactos, o que importa saber é que no dia 2 de dezembro de 

2020, o senhor Presidente da Câmara Municipal disse que já tinha sido feito pedido de vistoria, há 

algum tempo e que iria questionar quem de direito porque até já lhe devia ter sido dado uma 

resposta, mas a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional disse à Junta que, até ao 

momento ainda tinha sido feito nenhum pedido de vistoria, portanto, o que interessa saber é quem 

diz a verdade. Disse também que gostaria de saber, por escrito, se esse pedido foi realmente feito 

para puder juntar à informação que tem da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Afirmou que não será difícil demonstrar, bastará pedir a informação aos serviços e seria mau se 

não tivesse sido feito. Acrescentou que disse, em dezembro, que o pedido para a vistoria tinha sido 

feito há muito tempo porque era essa a informação que tinha e as orientações que tinha dado e 

garantiu que será pedida uma informação de tudo o que foi feito nesse processo. --------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que sobre a relação institucional entre a Junta de Freguesia de Ferrel e Câmara Municipal, 

se pronunciou na última reunião, abstendo-se de o fazer novamente.  ----------------------------------  
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- Relativamente à situação do cemitério de Ferrel, disse que este é um problema que a ver com a 

dignidade da pessoa humana e que preocupa a todos. Referiu que teve a oportunidade de dizer ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal que aquela questão tem sido sistematicamente colocada 

nas Grandes Opções do Plano e que o objetivo será resolvê-la o mais rapidamente possível, mas o 

que é certo é que existe sempre alguma coisa que faz com que esta questão se arraste no tempo. 

Manifestou a sua incompreensão sobre como ainda não se conseguiu resolver o problema e fez 

votos de que aquela seja a última vez que o assunto venha à reunião como um problema para 

resolver.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mostrou a sua solidariedade, no âmbito da solidariedade institucional entre autarcas, para com a 

Junta de Freguesia de Ferrel, na pessoa do senhor Presidente da Junta, relativamente ao caso da 

aplicação dos herbicidas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Referiu que a solidariedade institucional deveria ser igual para todos e que ainda tem bem 

presente o que foi dito na Assembleia Municipal em relação ao cartaz que o ofendia a si e ao 

anterior Presidente da Câmara Municipal. Acrescentou que o que pretendia no comunicado que 

escreveu e que o assume foi no sentido de esclarecer que a Câmara não tinha competências na 

matéria e não interveio e que as Juntas de Freguesia têm competências, sem referir se aplicou ou 

não aplicou, afirmou que o que demonstrava que aplicou foi o edital que publicou, mas que 

desconhecia se terá ou não implicações, se foi ou não na área em questão. Quanto ao contacto 

efetuado ao senhor pastor, terá sido contactado pela mesma pessoa que acompanha o processo e 

que lá foi chamada ao local, a médica veterinária de substituição.  -------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Manifestou a sua solidariedade e disponibilidade para se apresentar em tribunal caso o senhor 

Presidente decida pôr um processo crime a quem colocou o cartaz. ------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação para com a questão do cemitério de Ferrel, porque o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, no dia 2 de dezembro, disse que já tinha sido feito o pedido da 

vistoria ao local, mas o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel recebeu no dia 5 de 

fevereiro um e-mail da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional onde davam conta 

de não ter recebido nenhum pedido de vistoria. Solicitou ao senhor Presidente da Junta de Ferrel 

que enviasse esse e-mail da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional aos membros 

da Câmara Municipal e ao senhor Presidente da Câmara Municipal.  ----------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Reiterou que vai solicitar um relatório sobre todos os passos que foram dados neste processo e o 

senhor Presidente de Junta partilhará o que entender como sempre o fez, garantindo que ali também 

não há segredos de Estado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

- Relativamente à Covid-19 deu conta que reuniu, na passada quinta-feira, com as entidades de 

segurança tendo procurado sensibilizá-las para que interviessem, de uma forma mais ativa, em 

algumas ocorrências que pudessem vir a acontecer no Carnaval, porque poderiam existir festas 
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organizadas em armazéns, o que felizmente não se veio a confirmar, isto para prosseguir e atingir 

os objetivos, que será a redução substancial do número de casos ativos. Adiantou que se prevê, 

segundo quem trabalha de perto com o controlo e rastreio, quem acompanha os casos positivos e 

os que estão em vigilância, que será possível continuar a reduzir os números, como tem estado a 

acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que está prevista, na próxima reunião de Câmara, segunda-feira, a presença dos 

membros da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. ---------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 

- Considerando o adiantado da hora, prescindiu do direito de uso da palavra no período de antes 

da ordem do dia, fazendo-a na próxima reunião. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Considerando o adiantado da hora, abdicou do direito de uso da palavra no período de antes da 

ordem do dia, fazendo-a na próxima reunião. --------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga: 

- Informou que iria fazer uma informação para apresentar na próxima reunião de Câmara. ----- ---  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Manifestou a sua preocupação pelo facto de a ordem de trabalhos ser tão curta e não existir um 

único processo de obras particulares, ou seja, pela existência de relatos de atrasos na decisão, por 

parte da Câmara Municipal, na aprovação de projetos e processo e por se passarem duas semanas 

consecutivas sem um número expressivo de processo que o deixa profundamente preocupado. ---  

- Estranhou o facto de, nem o senhor Presidente da Câmara Municipal, nem o senhor Vereador 

Mark Ministro, falarem sobre uma questão que é bastante preocupante, que tem que ver com a 

Portaria de acesso à área terrestre da Ilha da Berlenga. Acrescentou que foi publicada uma Portaria 

do Ministério da Economia e, também, do Ministério da Transição Digital, que obriga a um registo 

prévio na plataforma, portanto, só poderão lá estar pessoas autorizadas e registadas na plataforma, 

e em que está prevista a aplicação de uma taxa, cujas receitas serão investidas na zona da reserva, 

mas a sua preocupação está, em primeiro lugar, na questão prática da aplicação do registo prévio 

na plataforma, porque, como todos sabem, foram atribuídas mais licenças do que o número de 

pessoas estipulado para permanecer na ilha e, depois, a questão da taxa, ressalvando que o Partido 

Social Democrata é favorável à aplicação de uma taxa turística na zona da Berlenga, mas a forma 

de aplicar esse valor será uma questão central que deveria a Câmara Municipal chamar a si essa 

responsabilidade. Acrescentou que a Câmara Municipal com um conjunto de entidades e com a 

questão da Cogestão da Berlenga tem perdido a sua preponderância, tem perdido aquilo que é o 

“mandar no seu território”, cada vez há mais entidades a mandar na Berlenga e cada vez a Câmara 

Municipal manda menos no seu território, mas quando é para intervir, a vários níveis, é à Câmara 

Municipal que compete o investimento, mas quando é responsabilidade de gestão da área, aí já são 

um conjunto de entidades e a Câmara Municipal fica sempre numa posição de fragilidade. Disse, 

ainda, que esta é uma questão muito importante que não devem perder tempo para tomar as 

diligências que considerem convenientes. -------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o senhor Presidente informou que, na próxima reunião, estaria presente a Direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Quanto à questão do protocolo 

que foi presente na última reunião e foi retirado para que o documento fosse revisto gostaria que 

ficasse claro que não foi ele próprio que colocou essa questão. ------------------------------------------    
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Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Em relação aos processos, disse que nunca houve tão poucos atrasos no total dos processos e que 

isso será demonstrado. Referiu que não foram presentes processos nesta reunião, porque houve 

uma ocorrência que foi comunicada na semana passada pela senhora Chefe da Divisão, mas na 

próxima reunião haverão processos da gestão urbanística para ser avaliados. -------------------------  

- Relativamente à Portaria, disse que ela esteve em discussão pública no ano passado, foi publicada 

na semana anterior pelo que poderá ser discutida na próxima reunião de Câmara. Salientou o facto 

de que a portaria prevê um período de seis meses para a preparação da plataforma, o que significa 

que a mesma não será, provavelmente, aplicada este ano, porque não será aplicada a meio do mês 

de agosto. Relativamente à taxa, disse que é favorável à sua aplicação, até porque, de certa forma, 

irá libertar alguns recursos financeiros da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Pediu, encarecidamente, ao senhor Presidente que dê resposta aos assuntos que estão pendentes, 

no fundo, ao que tem vindo a ser questionado, muitos deles de pessoas que enviaram email porque 

não conseguem uma resposta por parte da Câmara Municipal e do senhor Presidente e acabam por 

encaminhar os emails aos senhores Vereadores e, nesse sentido, só conseguirá dar respostas, 

quando o senhor Presidente lhe responder. ------------------------------------------------------------------  

 

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: -------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

1) 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 novembro e dezembro de 2020 - Pelouro dos Recursos Humanos: ---------  
Deliberação n.º 101/2021: 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 aos meses de novembro 

e dezembro de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro e dezembro de 

2020 – Pelouro dos Recursos Humanos: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 102/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos 

trabalhadores do Município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. ----------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

3) Regulamento do Mercado Municipal de Peniche – Pelouro da Administração Geral: --------  
Deliberação n.º 103/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 
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do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal os projetos de regulamento externos do município, bem como aprovar os regulamentos 

internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, proponho que a Câmara 

Municipal delibere, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CPA e no âmbito da competência prevista 

na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1. Dar início à revisão do Regulamento do Mercado Municipal de Peniche; 

2. Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara Municipal, 

identificando devidamente o requerente e o procedimento, no prazo de 10 dias úteis a contar da 

data da publicação do início do procedimento no site do Município de Peniche; 

3. Que se proceda à publicação na página da Internet do Município de Peniche do início do 

procedimento, nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA; 

4. A direção do procedimento é da Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delega a sua instrução na Técnica 

Superior Jurista, Margarida Gonçalves, nos termos do disposto no n.º 2 e 4 do artigo 55.º do 

Código do Procedimento Administrativo.» (Doc.79 NIPG 2574/21) -----------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

4) Aquisição de massas betuminosas a quente – Pelouro da Administração Geral: ---------------  
Deliberação n.º 104/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de fevereiro de 2021, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que, em 02 de dezembro de 2020, deliberou a Câmara Municipal de Peniche, que 

se procedesse à abertura do procedimento para a aquisição de massas betuminosas a quente. 

Foram convidadas a apresentar propostas as empresas que celebraram contrato ao abrigo do 

acordo quadro n.º 7/2018 CC-Oeste. 

O júri, em 27 de janeiro de 2021, elaborou o relatório preliminar de análise e avaliação das 

propostas, onde, nomeadamente, propôs a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação. 

A 28 de janeiro de 2021, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito 

de audiência prévia, sobre o teor e conclusões do relatório preliminar. 

Decorrido o prazo de 3 dias úteis, nenhum dos concorrentes se pronunciou. 

Em 04 de fevereiro de 2021, o júri, elaborou o relatório final, e decidiu manter o teor e conclusões 

do relatório preliminar. 

Assim, nos termos do n.º 4 do artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), cabe à 

Câmara Municipal: 

- Adjudicar a proposta apresentada pelo concorrente “Submerci – Construções e Urbanizações, 

L.da”, pelo preço contratual de 178.922,00 € (cento e setenta e oito mil novecentos e vinte e dois 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

Cabe, ainda à Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP: 

- Aprovar a minuta do contrato, que deve ser aprovada em simultâneo com a decisão de 

adjudicação.» (Doc.80 NIPG 16919/20) --------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

5) Atribuição de apoio municipal às candidaturas submetidas, no âmbito do programa de 

reabilitação de instalações desportivas – Pelouro do Associativismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 105/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 
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datada de 11 de fevereiro 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 da técnica superior, Sofia Gomes, que se anexa, referente ao período 

de candidaturas no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), do 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), para a requalificação das instalações 

desportivas afetas aos clubes e associações.  

Considerando ainda, que o Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do 

Concelho, proponho que a Câmara, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se disponibilize a comparticipar as 

candidaturas apoiadas ao abrigo do PRID, num máximo de 25% do valor total das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 25.000,00 euros.» (Doc.81 NIPG 2467/21) ----------------------------  

 

6) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Santiago Filipe Florindo Eusébio 

e Simão Filipe Florindo Eusébio – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 106/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 11 de fevereiro 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 n.º 55/2021, do Setor de Educação, de 11 de janeiro, que anexo, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize a integração dos 

alunos Santiago Filipe Florindo Eusébio e Simão Filipe Florindo Eusébio nos circuitos especiais 

de transporte do presente ano letivo de 2020/2021.» (Doc.82 NIPG 635/21) -------------------------  

 

7) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Bryan Victor Palagano Silva e 

Ellyze Victória Palagano Silva – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 107/2021: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 11 de fevereiro 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 n.º 166/2021, do Setor de Educação, de 11 de janeiro, que anexo, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove e autorize a integração dos 

alunos Bryan Victor Palagano Silva e Ellyze Victória Palagano Silva nos circuitos especiais de 

transporte do presente ano letivo de 2020/2021.» (Doc.83 NIPG 1293/21) ---------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

8) Procedimento de Delimitação Administrativa (PDA) – Freguesias de Ferrel e de Atouguia 

da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 108/2021: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 5/2021, da 

Freguesia de Ferrel, registado sob o n.º 435, em 08 de janeiro de 2021, relativo ao Procedimento 

de Delimitação Administrativo (PDA) – Freguesias de Ferrel e de Atouguia da Baleia. (NIPG 

14503/20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 109/2021: 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. ----------------------------  
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ENCERRAMENTO: 

 

Sendo doze 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 

22 de março 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) 

_____________________________________ 


