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1. ENQUADRAMENTO 
 
 
Nos termos da alínea e) do n.º2 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da competência da Câmara Municipal elaborar e aprovar os 
documentos de prestação de contas e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal, em 
conformidade com a alínea c) do n.º 2 do artigo 53º do mesmo diploma legal. 
 
Um dos documentos de prestação de contas é o Relatório de Gestão, cujo conteúdo deve contemplar 
os aspectos referenciados no ponto 13 do Decreto-Lei n.º 54-A 199, de 22 de Fevereiro (POCAL). Para 
além disso, deve conter um conjunto de informações que reflictam a situação funcional, operacional e 
económica da Autarquia. Tais informações destinam-se não só para apreciação do órgão deliberativo, 
fiscalizador da actividade municipal, e para julgamento do Tribunal de Contas, mas também a terceiros 
tais como fornecedores, entidades bancárias e cidadãos em geral, a fim de avaliarem a actividade 
desenvolvida e o seu impacto no desenvolvimento económico e social das populações. 
 
Assim, cabe à Assembleia Municipal apreciar os documentos de prestação de contas na sua sessão 
ordinária de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam, de acordo com o n.º 2 do artigo 49º da 
citada Lei n.º 169/99 e com o n.º 1 do artigo 47º da Lei n.º 2/2002, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 
Locais). Posteriormente, o órgão executivo remeterá para o Tribunal de Contas, até 30 de Abril, os 
documentos de prestação de contas, nos termos do n.º 1 do artigo 51º da referida Lei n.º 2/2002. 
 
No ponto 2 das Considerações Técnicas do POCAL, estão descriminados os documentos de prestação 
de contas a enviar ao Tribunal de Contas, para controlo jurisdicional. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
A Prestação de Contas, para além de integrar o Relatório de Gestão, é composta por documentos 
financeiros que transmitem a imagem da Autarquia no final do exercício. Um desses documentos é o 
Balanço que espelha a comparação entre os agregados activos e os agregados passivos do património 
da autarquia, revelando assim a sua situação patrimonial e financeira e pondo em evidência os seus 
fundos próprios. 
 
O outro dos documentos financeiros é a Demonstração de Resultados que evidencia os custos 
incorridos e os proveitos obtidos no exercício económico, bem como o respectivo resultado apurado. 
Também a execução dos Documentos Previsionais, fornecem elementos essenciais para a 
prestação de contas, que permitem aferir a capacidade de concretização do planeamento efectuado 
para o exercício. 
 
Refira-se que até 2002, ano de implementação do POCAL, só era utilizada a contabilidade orçamental 
como sistema contabilístico, resumindo-se à prestação de contas aos mapas de execução orçamental. 
Dai, ainda presentemente ser dada grande importância à análise de execução orçamental. 
 
Relativamente à actividade desenvolvida pelas várias unidades orgânicas municipais, e como já vem 
sendo habitual na elaboração dos principais documentos anuais da Autarquia, foram solicitados 
contributos a todos os serviços com vista a serem integrados no presente relatório de gestão. 
 
Mais uma vez houve uma profícua colaboração dos serviços, que forneceram uma informação 
exaustiva sobre os diversos sectores municipais, o que desde já se agradece. 
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3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

3.1 Divisão Administrativa 
 

3.1.1 Secção de Taxas e Licenças 
 
A actividade mais relevante executada pelas diversas secções desta Divisão encontra-se descrita nos 
seguintes quadros. 

Serviço 2006 2007 
Pedidos de concessão de cartão de feirante 74 13 
Cartões de feirante concedidos 47 1 
Cartões de feirante renovados 151 223 
Averbamentos em nome de novo titular de cartão de feirante 4 3 
Pedidos de concessão de cartão de vendedor ambulante 39 29 
Cartões de vendedor ambulante concedidos 12 1 
Cartões de vendedor ambulante renovados 54 68 
Processos de execuções fiscais instaurados 6 9 
Processos de contra-ordenação instaurados 150 159 
Certidões diversas 106 70 
Táxis – averbamento por alteração da titularidade 0 2 
Táxis – averbamento de nova viatura 5 1 
Cartas de caçador – Pedidos de exame 5 3 
Cartas de caçador – Pedidos de concessão 1 2 
Cartas de caçador – Pedidos de renovação 24 47 
Cartas de caçador – Pedidos de 2.ª via 1 0 
Cartas de caçador – Substituição/actualização 27 21 
Licença de Caça – Nacionais e regionais 33 58 
Recenseamento militar – mancebos recenseados 141 142 
Alvarás sanitários 5 3 
Licenças especiais de ruído 46 42 
Máquinas de diversão – registos concedidos 3 0 
Máquinas de diversão – licenças de exploração concedidas 33 27 
Licenças para divertimentos públicos --- 0 
Licenças para queimadas 9 33 
Licenças de representação 243 303 
Licenças de recintos improvisados e itinerantes 155 490 
Licenças para ocupação da via pública 41 26 
Licenças de publicidade 2 7 
Cemitério – licenciamentos diversos 166 164 
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3.1.2 Secção de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Municipais 
 

Expediente Geral 
 

Serviço                                            2006 2007 

Ofícios expedidos 9 493 11 300 
Requerimentos registados 4 846 3 483 
Correspondência registada 15 598 15 434 
Atestados registados 375 434 

 
 
Apoio aos Órgãos Autárquicos 
 

Serviço                                            2006 2007 

Actas da Câmara Municipal 54 55 
Actas da Assembleia Municipal 10 9 

 
 
 
Condução e Trânsito de Veículos 

Ano 
Registos Licenças de Condução 

Ciclomotores Motociclos 2.ª Vias Transferências Ciclomotores Motociclos Veíc. Agr. 2.ª Vias Revalidação 

1995 115 -- -- -- 179 -- -- -- -- 
1996 136 -- -- -- 210 -- -- -- -- 
1997 158 -- -- -- 151 -- -- -- -- 
1998 256 -- -- -- 116 -- -- -- -- 

1999 73 7 -- -- 1 122 a) 1 30 -- -- 

2000 39 32 -- -- 1 009 a) 2 5 -- -- 
2001 23 34 -- -- 4 -- 7 -- -- 
2002 16 31 -- -- 2 2 9 -- -- 
2003 27 15 -- -- 3 -- 8 -- -- 
2004 28 6 -- -- 4 -- 4 -- -- 
2005 39 0 23 105 9 -- 2 17 78 
2006 25 0 24 95 1 0 8 12 84 
2007 - - - - 3 0 1 - 110 

a) Inclui as licenças concedidas e trocas de licenças de condução de velocípedes com motor por licenças de condução de ciclomotores. 
 
 
 



Relatório de Gestão 2007  7 | 193 
 

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

 

3.1.3 Secção de Taxas e Licenças 
 

Receitas 
 

Serviço 
ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 

Parque Municipal de Campismo 414.987,03 500.577,89 535.105,29 562.039,21 610.358,78 
Zona de Campismo da Berlenga 20.044,44 21.556,50 21.777,00 23.257,00 21.771,00 
Comboio Turístico 3.717,50 3.788,20 3.971,80 4.662,00 5.438,95 
Utilização da Piscina Municipal 226.384,75 237.308,54 228.610,11 222.558,85 218.159,02 
Bar da Piscina Municipal 13.726,62 13.206,16 10.293,35 7.521,26 4.765,15 
Pavilhão Gimnodesportivo ---- 2.450,30 7.231,50 6.047,00 7.943,00 
Museu (entradas) 28.717,25 32.719,65 35.188,50 35.299,60 29.978,75 
Aulas de Bailado 10.053,74 8.670,00 10.566,10 9.460,90 10.201,60 
Salão Nobre da Fortaleza 10,00 0,00 0,00 ---- - 
Fotocópias do Museu 0,00 0,00 0,00 ---- - 
Fotocópias da Biblioteca 338,20 159,95 0,00 ---- - 
Balneários Públicos 1.732,85 1.262,15 1.390,65 515,40 604,50 
Mercado Municipal (senhas de cobrança) 23.330,02 23.143,65 25.924,85 24.651,70 23.697,18 
Terrado do Mercado Mensal 3.440,00 3.905,70 2.496,20 41.658,80 52.048,73 
Terrado dos Mercados Consolação e Baleal 2.796,00 2.695,25 2.892,40 4.473,00 2.016,00 
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3.1.4 Secção Recursos Humanos 
 
 
Relativamente à gestão de recursos humanos, foi continuada uma política de valorização e dignificação 
dos trabalhadores municipais. Também internamente se deu continuidade a uma relação de 
proximidade, através de um atendimento personalizado dos trabalhadores, para que os recursos 
pudessem esclarecer questões laborais e formalizar as suas aspirações profissionais. 
 
Ainda nesta linha de actuação, foi mantida uma estreita colaboração com as estruturas sindicais, na 
procura de soluções consensuais de problemas laborais, a maioria deles a subsistirem há largos anos. 
Foi prosseguida uma política de valorização dos funcionários municipais segundo uma perspectiva de 
moralização dos processos de concurso e privilegiando sempre uma obrigatoriedade de actualização 
de conhecimentos teórico-práticos nas diversas categorias. 
 
Em 2007, tramitaram 8 processos de concursos de ingresso, que envolveram 11 elementos, 19 
processos de concursos de acesso (promoção), que envolveram 32 elementos, e 11 processos de 
requalificação profissional, perfazendo num total de 54 trabalhadores municipais que viram a sua 
situação salarial melhorada, tendo 11 deles adquirido maior segurança no seu vínculo laboral. 
 
Considerando o número de trabalhadores pertencentes ao quadro de pessoal da autarquia (262), 
verifica-se que cerca de 20% foram beneficiados salarialmente. Salienta-se que foram abertos 
concursos de promoção para todos os funcionários que estavam legalmente em condições de serem 
promovidos e que requereram a respectiva abertura de concurso. 
 
A candidatura ao Programa FORAL, através da Associação de Municípios do Oeste, de uma 
formação/acção para implementação do SIADAP, só foi aprovada no final do mês de Maio de 2007. A 
operacionalização deste sistema de avaliação de desempenho, decorreu até final do ano de 2007, 
tendo todos os trabalhadores municipais (avaliadores e avaliados) recebido formação para o efeito, 
dada por uma empresa externa. 
 
Relativamente à segurança, higiene e saúde no trabalho, houve um reforço de medidas neste âmbito 
com a atribuição de equipamentos de segurança legalmente exigidos aos trabalhadores, assim como 
adoptados os necessários procedimentos de segurança nas várias frentes de trabalho. 
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Foram também proporcionadas acções de formação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho a 
cerca de 50 trabalhadores das diversas unidades orgânicas municipais, promovidas pelos 
departamentos de formação das estruturas municipais. 
 
Durante o ano de 2007, procurou-se dignificar os recursos humanos municipais de forma racional, 
equilibrada e justa, e reconhecer a importância do seu trabalho na promoção do desenvolvimento e 
bem-estar da população de Peniche. 
 
 

Evolução do efectivo por tipo de vínculo 
O efectivo sofreu um aumento de 8% relativamente ao ano anterior, com maior expressão nos 
colaboradores do sexo feminino (15%). Os colaboradores do sexo masculino registaram um aumento 
de cerca de 2%.  
 
Este aumento foi essencialmente motivado pela contratação da prestação de serviços de professores 
para as actividades de enriquecimento curricular dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico que, no 
presente ano lectivo, aumentou as valências ministradas. O pessoal contratado a termo resolutivo certo 
sofreu um aumento de 7% 
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Estrutura Etária do Pessoal 
Os efectivos nos escalões etários de 25-29 anos e 30-34 anos representam 32% do total. Os efectivos 
nos escalões etários de 35-39 anos e 40-44 anos perfazem cerca de 22% e os efectivos acima dos 45 
anos representam 41% do total de efectivos. Esta percentagem aumentou 4% em relação ao ano 
anterior. 
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Estrutura do pessoal por antiguidade 
A antiguidade do pessoal do Quadro (262 nomeação e 2 contrato administrativo de provimento), 
aumentou ligeiramente em relação ao ano anterior, em consequência da evolução normal das carreiras 
dos funcionários. 

 
Estrutura habilitacional do efectivo (escolaridade) 
Constata-se que 64% do efectivo (315 trabalhadores) possui como habilitações literárias até ao 9º ano 
de escolaridade. De salientar o crescimento dos efectivos licenciados, essencialmente devido à 
contratação de prestação de serviços de professores para as actividades de enriquecimento curricular 
do 1º ciclo do ensino básico. 

 



12 | 193  Câmara Municipal de Peniche                                             

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

Efectivos segundo a relação jurídica de emprego 
Cerca de 60% dos efectivos pertencem ao Quadro de Pessoal da Autarquia. Para resposta a 
necessidades sazonais de mão-de-obra e a necessidades novas, cerca de 25% dos efectivos é 
contratado a termo resolutivo certo. 

 
Absentismo 
Verifica-se que houve um decréscimo de ausências ao serviço (9315) de cerca de 1% em relação ao 
ano anterior (9416). No entanto, regista-se um decréscimo das ausências por motivo de doença de 
20%, mas que foi compensado pelo aumento generalizado dos outros tipos de ausências ao serviço. 
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3.2 Divisão Financeira 
 

Análise Orçamental 
Os documentos de suporte para esta análise são o Orçamento da Receita e da Despesa e as Grandes 
Opções do Plano, considerando um horizonte temporal de 5 anos. 
 

Resumo dos valores do Orçamento Municipal 2003 a 2007 
          Unidade: Euro 

Orçamento 
 2003 2004 2005 2006 - APROVADO 

* 2007 

 Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Receitas                      
Receitas 
Correntes  9.261.784 49,93% 10.529.613 52,64% 10.955.456 51,62% 12.557.748 51,41% 13.927.465 56,85% 
Receitas de 
Capital  9.288.497 50,07% 9.475.117 47,36% 10.267.845 48,38% 11.870.579 48,59% 10.571.020 43,15% 

TOTAL  18.550.281   20.004.730   21.223.301   24.428.327   24.498.485   

                      

Despesas                      
Despesas 
Correntes  9.601.650 51,76% 10.801.354 53,99% 11.204.613 52,79% 12.557.748 51,41% 13.927.465 56,85% 
Despesas de 
Capital  8.948.631 48,24% 9.203.376 46,01% 10.018.688 47,21% 11.870.579 48,59% 10.571.020 43,15% 

TOTAL  18.550.281   20.004.730   21.223.301   24.428.327   24.498.485   

* Aprovado em Abril          
 
 
 
O Orçamento e as Grande Opções do Plano 
Em 2007, o Orçamento do Município de Peniche é de 24.498.485,00 € (vinte e quatro milhões, 
quatrocentos e noventa e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco euros). Nestes últimos cinco anos, 
verifica-se que o valor do Orçamento tem vindo a aumentar com um crescimento médio de 7,33%. No 
entanto, de 2006 para 2007, o valor manteve-se quase no mesmo montante havendo apenas um 
aumento de 0,29%.  
 
Da análise dos gráficos abaixo, podem retirar-se algumas conclusões, no que respeita à evolução. Até 
2006 a composição do Orçamento Municipal tem vindo a variar numa relação directa com a variação 
do valor total. Em 2007, a manutenção do valor face a 2006 resulta de um aumento na previsão das 
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receitas e despesas correntes e de um consequente decréscimo na previsão das receitas e despesas 
de capital. 
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Nestes os últimos cinco anos, temos vindo a assistir a um aumento das receitas correntes, que até 
2006 era acompanhado de um crescimento equivalente ao da receita de capital. No Orçamento para 
2007, previa-se uma redução da receita de capital, motivado pelo avançado nível de execução das 
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obras comparticipadas pelo III Quadro Comunitário de Apoio e que se encontra em fase de 
encerramento. 
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O aumento previsto para fluxos correntes mantém uma variação constante permitindo em 2006 e 2007 
apresentar Orçamentos com equilíbrio ao nível corrente. O comportamento a que se assiste na 
previsão de fluxos correntes tem necessariamente o comportamento inverso nos fluxos de Capital. 
Assim, em 2006 e 2007 também foram previstas receitas e despesas de capital com o mesmo valor. 
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A Execução Orçamental 
No que diz respeito à execução orçamental, são apresentados alguns rácios de análise orçamental. 
Estes rácios assentam na relação entre pagamentos e recebimentos, pelo que as conclusões a retirar 
dos indicadores a seguir apresentados deverão ter em conta este factor. 

 
Resumo da Execução Orçamental por Capítulo e Agrupamento 
 
  DESIGNAÇÃO VALORES   DESIGNAÇÃO VALORES 

  RECEITA  2007 %   DESPESA 2007 % 

 Saldo da Gerência Anterior 544.109 3,21%     

1 Impostos directos  5.022.111 29,67% 1 Despesas com o pessoal  6.106.601 36,08% 

2 Impostos indirectos  267.223 1,58% 2 Aquisição de bens e serviços 4.019.936 23,75% 

4 Taxas, multas e outras penalidades  316.176 1,87% 3 Juros e outros encargos 171.129 1,01% 

5 Rendimentos da propriedade  668.439 3,95% 4 Transferências correntes 1.062.865 6,28% 

6 Transferências correntes  3.889.298 22,98% 5 Subsídios 32.870 0,19% 

7 Venda de bens e serviços correntes  2.084.771 12,32% 6 Outras despesas correntes 157.974 0,93% 

8 Outras receitas correntes  16.083 0,10%     

  TOTAL RECEITAS CORRENTES 12.264.100 72,45%   TOTAL DESPESAS CORRENTES 11.551.376 68,24% 

        

  RECEITAS DE CAPITAL       DESPESAS DE CAPITAL     

9 Venda de bens de investimento  63.697 0,38% 7 Aquisição de bens de capital  3.947.937 23,32% 

10 Transferências de capital  3.297.370 19,48% 8 Transferências de capital  340.737 2,01% 

11 Activos financeiros 66.653 0,39% 9 Activos financeiros   0,00% 

12 Passivos financeiros  682.763 4,03% 10 Passivos financeiros  415.522 2,45% 

13 Outras receitas de capital   0,00% 11 Outras despesas de capital  128.105 0,76% 

  TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 4.110.482 24,28%   TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 4.832.300 28,55% 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 8.492      

  TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 8.492 0,05%   TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 0 0,00% 

        

  TOTAL DAS RECEITAS 16.383.074     TOTAL DAS DESPESAS 16.383.676   

     Saldo para a Gerência Seguinte 543.508 3,21% 

  TOTAL 16.927.183     TOTAL 16.927.183   
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Evolução da execução Orçamental 
O nível de execução orçamental médio de 2003 - 2007 situa-se nos 67,16%, apresentando uma 
redução de 8,46% no grau de execução global de 2006, ficando nos 66,87%.  
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Evolução da Execução Orçamental da Receita 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Receitas Correntes 48,57% 49,54% 48,55% 45,90% 50,06% 
Receitas de Capital 19,92% 16,74% 10,28% 29,44% 16,81% 

Soma 68,49% 66,28% 58,83% 75,34% 66,87% 
 
 
A Receita cobrada em 2007 é composta por 50,06% de receitas correntes e 16,81% de receitas de 
capital. Este comportamento tem vindo a ser mais ou menos constante, o que deriva da natureza de 
uma e de outra, isto é, o nível de garantia de cobrança da receita corrente face à receita prevista é 
mais controlável do que a receita de capital.  
 
A cobrança da receita de capital encontra-se condicionada a diversos procedimentos administrativos, 
quer internos, quer externos, que atrasam a cobrança das mesmas levando por vezes a previsões que 
não produzem efeitos. Como exemplo, temos os Fundos Comunitários, empréstimos bancários, entre 
outros. Uma outra receita que tem sempre um peso considerável é a venda de património e que acaba 
sempre por ter um nível de execução muito baixo. 
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Assim, o nível de execução das receitas correntes é normalmente muito elevado, o seu grau de 
execução médio dos últimos cinco anos é de 92,56%. No entanto, o nível de execução tem vindo a 
diminuir sendo de 88,06% em 2007.  
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A execução orçamental das receitas de capital depende essencialmente das transferências, quer de 
Fundos Comunitários, quer do Orçamento do Estado e ainda da política de venda de património. A 
média dos últimos cinco anos é de 39,18%, e de 38,96% em 2007.  

 
 
Evolução da Execução Orçamental da Despesa 
 

2003 2004 2005 2006 2007 

Despesas Correntes 47,58% 51,10% 48,01% 45,33% 47,15% 
Despesas de Capital 22,15% 14,54% 10,78% 29,42% 19,72% 

Soma 69,73% 65,64% 58,79% 74,74% 66,88% 
 
 
O nível da execução Orçamental da Despesa é sempre semelhante ao nível de execução Orçamental 
da Receita considerando que se está a analisar pagamentos e recebimentos. No entanto, a relação 
directa entre corrente e capital, embora seja desejável que se verifique este equilíbrio, depende da 
forma como o saldo da gerência anterior é utilizado, ou seja, o tipo de pagamentos que são realizados 
com este saldo.  
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Em 2007, verificam-se dois factores importantes, por um lado o valor do saldo da gerência anterior é 
equivalente ao saldo da gerência seguinte, por outro verifica-se a utilização de receitas correntes para 
pagamentos de despesas de capital. Contudo, este efeito não tem o impacto que teoricamente deveria 
ter, uma vez que só o teria se se partisse de um orçamento de base zero, e se chegasse ao final do 
ano com a despesa corrente toda paga, o que não se verifica.  
 
Este resultado evidencia uma grande actividade em termos de investimento que tem obrigado a, 
mensalmente, fazer um esforço para efectuar pagamentos de despesas de capital de forma a garantir o 
desenvolvimento das obras em curso, nomeadamente, as obras comparticipadas que exigem 
pagamentos mensais, de acordo com a entrada das comparticipações obrigando a Câmara Municipal a 
disponibilizar a parte que lhe cabe de forma a apresentar os recibos junto das respectivas entidades, 
num prazo de vinte e um dias. 
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 Receita Despesa Utiliz. 
Saldo da gerência 
anterior 544.109,17  

Correntes 12.264.100,38 11.551.375,65 712.724,73 

Capital 4.118.973,79 4.832.300,14 -713.326,35 

Saldo da gerência  543.507,55     
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Rácios sobre o grau de cobertura das despesas 
 
Cobertura das Despesas pelas Receitas 
Este rácio tem como objectivo medir a capacidade do Município em dar resposta aos compromissos 
assumidos. No entanto, considerando que o que está em análise são pagamentos e recebimentos, a 
análise deste indicador perde interesse, uma vez que só faz sentido estar muito perto dos cem por 
cento. Outro resultado pressupunha que teria havido um problema operacional que não permitisse a 
emissão dos pagamentos. Como tal, o saldo que transita de um ano para outro resulta de verbas que 
entram no final do ano, e que depois não há capacidade nem condições em termos de procedimentos 
para fecho de ano em “gastar” o dinheiro. Portanto, o objectivo do Município é efectuar o balanço 
mensal dos compromissos fixos em termos de pagamento e utilizar a restante receita para pagamentos 
a fornecedores. 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Receita Total / Despesa Total 98,23% 100,97% 100,06% 100,79% 100,00% 

 
 
 

Peso das Despesas Correntes nas Receitas Correntes 
 
O gráfico apresentado mostra que a cobrança de receitas têm vindo a aumentar, permitindo assim 
efectuar pagamentos de natureza corrente. Nestes últimos três anos tem aumentado o diferencial entre 
receita corrente e pagamentos de despesa corrente. Em 2007, verifica-se que esse diferencial é mais 
acentuado, tendo em conta que se termina o ano com recebimentos iguais a pagamentos, concluindo-
se assim que foi encaminhada para pagamento de despesas de capital.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Receitas Correntes 9.010.015 9.909.756 10.303.880 11.211.558 12.264.100 
Despesas Correntes 8.825.727 10.221.445 10.189.131 11.072.378 11.551.376 
D. Correntes / R. 
Corrente 97,95% 103,15% 98,89% 98,76% 94,19% 
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Peso das Despesas de Capital nas Receitas de Capital 
 
A análise do gráfico seguinte, salienta uma oscilação dos fluxos de capital, que nos últimos anos têm 
estado ligados ao desenvolvimento dos Quadros Comunitários de Apoio, e que condicionam as 
prioridades em termos de pagamentos. Assim, 2006 fica marcado pelos pagamentos associados às 
obras da segunda fase do terceiro Quadro Comunitário com maior relevância nas obras de Construção 
do Parque Urbano e Campo da República. Em 2007, as EB1/Jardim Infância da Bufarda e n.º 2 de 
Peniche, e a Rede Viária foram as obras mais marcantes em termos de pagamentos. Verifica-se 
também que foi necessário libertar parte da receita corrente para fazer face aos pagamentos de 
despesa de capital. 
 
 

 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Receitas de Capital 3.695.088 3.348.695 2.181.850 7.191.946 4.118.974 
Despesas de Capital 4.108.851 2.909.335 2.288.925 7.186.285 4.832.300 

D. Capital / R. Capital 111,20% 86,88% 104,91% 99,92% 117,32% 
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Rácios de estrutura das receitas 
 
Receita Própria / Receita Total 
Conceito: Receita própria: Receitas controladas directamente pelo Município. 
 
Receita Própria = Impostos Indirectos; Outros + Taxas, Multas e Outras Penalidades + 
Rendimento de Propriedade + Venda de Bens e Prestações de Serviços Correntes + Outras 
Receitas Corrente   

 
 

 

RECEITA PRÓPRIA 2003 2004 2005 2006 2007 
02 Impostos indirectos  341.287 180.165 223.366 485.720 267.223 
04 Taxas, multas e outras penalidades  798.155 962.629 915.655 289.461 316.176 
05 Rendimentos da propriedade  468.037 500.405 536.398 561.592 668.493 
07 Venda de bens e serviços correntes  1.107.702 1.562.940 1.456.931 1.925.632 2.084.771 
08 Outras receitas correntes  4.454 2.263 270.879 12.266 16.083 

TOTAL RECEITA PRÓPRIA 2.719.635 3.208.402 3.403.229 3.274.671 3.352.746 
      

RECEITA TOTAL 12.705.103 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 
      

RECEITA PRÓPRIA / RECEITA TOTAL 21,41% 24,20% 27,26% 17,79% 20,46% 



Relatório de Gestão 2007  23 | 193 
 

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2003 2004 2005 2006 2007

RECEITA PRÓPRIA / RECEITA TOTAL

 
 

A análise da evolução deste indicador permite avaliar a capacidade do Município em gerar receitas que 
condicionem positivamente a actividade financeira do mesmo. Da análise apresentada no ano anterior, 
concluía-se que tinha havido um decréscimo de 10%, de 2005 para 2006, o qual estava empolado pela 
cobrança de uma receita extraordinária, referente à compensação por quebra de receitas no Imposto 
Municipal de Sisa, resultante da aplicação da Lei 14/2003, de 30 de Maio, ficando em 7,33%.  
 
De 2006 para 2007, há uma melhoria deste indicador, proveniente de um aumento de todos os 
capítulos, à excepção, do capítulo 02 Impostos Indirectos, cuja cobrança ficou em menos 44%. A 
cobrança desta rubrica esteve dependente da conclusão de três licenciamentos de loteamentos e do 
levantamento dos respectivos alvarás que não chegaram a ocorrer, perspectivando-se que venham a 
ocorrer em 2008. 
   
 

Receita Interna / Receita Total 
Conceito: Receita Interna: Receita que não depende dos financiamentos externos, 
inclusivamente dos que são obtidos através de empréstimos. 

 
Receita Interna = Receita Total – Passivos Financeiros – (Transferências Correntes – 
Transferências de Fundos Municipais Correntes) – (Transferências de Capital - Transferências 
de Fundos Municipais de Capital). 
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  2003 2004 2005 2006 2007 
RECEITA TOTAL 12.705.103 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 

06 Transferências correntes  2.779.833 3.089.595 3.093.407 3.161.575 3.889.298 
10 Transferências de capital  3.330.456 2.638.688 1.938.520 5.150.273 3.297.370 

12 Passivos financeiros  34.878   0 1.555.120 682.763 

 6.145.167 5.728.283 5.031.927 9.866.968 7.869.430 
TOTAL RECEITA INTERNA 6.559.936 7.530.169 7.453.803 8.536.536 8.513.644 

      
RECEITA INTERNA / RECEITA TOTAL 51,63% 56,80% 59,70% 46,39% 51,97% 
Receita Interna = Receita Total –( 06 ‐10 – 12)         

 
 
 
Da análise do mapa retiram-se algumas conclusões: por um lado, um aumento do peso da receita 
interna na receita total, à custa de uma diminuição da receita “externa”, uma vez que a receita total 
diminuiu na mesma proporção da receita “externa”. Por outro, a diminuição da receita “externa” resulta 
do nível de utilização dos empréstimos contratados em 2006, ficando muito por utilizar em 2007. No 
que respeita aos empréstimos para construção das EB1/JI da Bufarda e n.º 2 de Peniche, ambos foram 
utilizados em 2007. 
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No que diz respeito às transferências de capital, verifica-se uma redução nos Fundos Municipais de 
Capital resultante das novas regras da Nova Lei das Finanças Locais, o que será analisado, em 
pormenor, mais à frente.  
 
A entrada de receitas provenientes da Cooperação Técnica e Financeira, quer em 2006, quer em 2007, 
está essencialmente ligada ao contrato-programa para os Arranjos Urbanísticos do Campo da 
República e envolvente à Igreja de S. Pedro. 
 

 
Peso dos Impostos Directos sobre Receita Total 

 
 

  2006 2007 Variação 
100301.. Estado (Fundos Municipais) 1.828.448 1.439.086 -389.362 
10030104 Cooperação Técnica e Financeira 201.617 75.713 -125.904 
100307 Estado - Participação em projectos Co-financiados 3.120.208 1.782.571 -1.337.637 

10 Transferências de capital  5.150.273 3.297.370 -1.852.904 

IMPOSTOS DIRECTOS 2003 2004 2005 2006 2007 

   Contribuição Autárquica /IMI 2.043.567 2.534.247 2.388.903 2.833.169 2.957.247 
   Imposto sobre veículos  221.550 254.645 296.742 337.321 350.448 
   Sisa / IMT 1.245.430 820.288 841.930 1.314.380 1.481.362 
   Impostos Abolidos:           
      Contribuição Autárquica   402.010 98.529 107.512 48.076 
      SISA   152.152 178.116 176.743 181.146 
     Outros         3.833 

TOTAL 3.510.547 4.163.342 3.804.220 4.769.125 5.022.111 

            

RECEITAS TOTAIS 12.705.103 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 

      

IMPOSTOS DIRECTOS / RECEITAS 
TOTAIS 27,63% 31,40% 30,47% 25,91% 30,65% 
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Os impostos directos representam cerca de 30% da Receita Total, verificando-se um aumento de 5% 
face a 2006. O Imposto Municipal sobre Imóveis é o imposto directo com mais peso na receita do 
Município, e teve um aumento de 4,38%. A cobrança deste imposto depende da política de impostos 
do Município, uma vez que é a Assembleia Municipal que vota a taxa com base em proposta da 
Câmara Municipal. Em 2007, as taxas aprovadas foram as seguintes: 

a) Prédios urbanos: 0,73%; 
b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,45%. 

 
 
 
Foi com base na aprovação destas duas taxas, que foi calculado o valor a incluir no Orçamento da 
Receita, partindo dos seguintes pressupostos:  
 

 O valor cobrado em 2006 seria de aproximadamente 2.823,75 mil euros. 
 Um crescimento médio de 10%, percentagem inferior à tendência de crescimento verificada 

nos dois últimos anos, uma vez que os Serviços de Finanças de Peniche recuperaram o 
atraso de registo de novos prédios, sendo o aumento consubstanciado nas reavaliações a 
efectuar; 

 Peso dos prédios avaliados, 30%; 

 

O valor previsto foi de 2.954 mil euros, e foi atingido com um valor de 2.957 mil euros.  
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O Imposto sobre Veículos também teve um aumento significativo, superando a previsão em 4,61%. De 
salientar que em 2007 foi revisto a forma de tributação de circulação, com um novo imposto – Imposto 
Único de Circulação, que altera os factores de tributação bem como período de cobrança. No entanto 
este novo imposto só terá efeitos visíveis em 2008, uma vez que só entrou em vigor após o período de 
cobrança de 2007.  
 
O Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), também tem um peso 
significativo, mas está muito dependente da conjuntura económica. Já em 2006, o valor cobrado 
resultou da transacção da empresa Industrias de Alimentação IDAL, Lda, o que sendo uma transacção 
pontual, não foi considerado para efeitos de previsão para 2007, sendo o valor previsto para 2007 de 
1.010 mil euros.  
 
Para além disso, dado a conjuntura económica que se atravessa, previa-se um abrandamento das 
transacções. No entanto, a cobrança ascendeu a 1.481,36 mil euros o que foi uma grande surpresa, 
representando um aumento de 12,7% face a 2006.  
 

 
Fundos Municipais Correntes e de Capital / Receita Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este rácio permite avaliar a dependência do Município em relação aos Fundos Municipais. Analisando 
estes últimos cinco anos, conclui-se que de 2003 a 2005 a média manteve-se nos 34,7%, e em 2006 e 
2007 passou-se para valores inferiores médios de 26%. Esta diferença resulta de uma variação do 
valor total da receita, que acaba por diluir o peso dos Fundos Municipais.  
 

FUNDOS MUNICIPAIS 2003 2004 2005 2006 2007 
FM CORRENTE 2.589.461 2.688.895 2.742.673 2.742.674 3.176.805 

FM CAPITAL 1.726.216 1.792.687 1.828.449 1.828.448 1.439.086 
TOTAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS 4.315.677 4.481.582 4.571.122 4.571.122 4.615.891 

            
RECEITA TOTAL 12.705.103 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 

       
FM / RECEITA TOTAL 33,97% 33,80% 36,61% 24,84% 28,17% 
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Salienta-se no entanto, que no que diz respeito à gestão de Tesouraria, o valor correspondente a cada 
duodécimo corrente e capital é equivalente aos encargos mensais com pessoal, incluindo contratados, 
avençados e pessoal ao serviço de Juntas de Freguesia. 
 
Passados dois anos, (2005 e 2006), em que os Fundos Municipais se mantiveram nos mesmos 
valores, em 2007 houve um aumento de 13,67%, contribuindo assim para o aumento do valor do 
indicador conjuntamente com a diminuição do valor da receita total. 
 
 
Em 2007, foi publicada a nova Lei da Finanças Locais, (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro). Embora 
tenha entrado em vigor a 01 de Janeiro, os novos dos Fundos só foram transferidos em Fevereiro, 
obrigando a uma alteração orçamental para contabilização de um duodécimo dos antigos Fundos.  
 
Com a nova Lei, existem novas regras para a distribuição dos impostos cobrados pelo Estado, 
nomeadamente na distribuição entre Corrente e Capital. Veja-se o quadro seguinte: 

 
Corrente 2006 2007 Variação 

Fundo Geral Municipal 1.917.895 1.079.314 -838.581 
Fundo de Coesão Municipal 170.655 1.079.314 908.659 
Fundo de Base Municipal 654.123 0 -654.123 
Fundo Social Municipal 0 443.399 443.399 
IRS  0 574.778 574.778 

  2.742.673 3.176.805 434.132 
    
Capital       

Fundo Geral Municipal 1.278.597 719.543 -559.054 
Fundo de Coesão Municipal 113.770 719.543 605.773 
Fundo de Base Municipal 436.082 0 -436.082 

  1.828.449 1.439.086 -389.363 
    

Variação total 4.571.122 4.615.891 44.769 

 

 
Desde logo, a criação do Fundo de Equilíbrio Financeiro composto pelo Fundo Geral Municipal (FGM) 
e pelo Fundo de Coesão Municipal (FCM) com uma proporção de 50 % cada. O FGM destina-se a 
garantir o desempenho das atribuições dos Municípios, e assume em 2007 uma redução de 838.581 €. 
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Esta redução é compensada pelo aumento do FCM, de 908.659 €, e que se destina a corrigir 
assimetrias face à média nacional. 
 
Por sua vez, deixou de existir o Fundo de Base Municipal, que visava dotar os Municípios de 
capacidade financeira para o seu funcionamento, repartido igualmente por todos os Municípios e que 
foi integrado no FGM. 
 
Foi criado o Fundo Social Municipal, para fazer face às despesas relativas às competências 
transferidas da Administração Central, nomeadamente em matéria de Educação Pré-escolar Público, e 
Ensino Básico, transferências que até aqui, eram efectuadas lateralmente e de forma avulsa, à medida 
da apresentação de despesa.  
 
Uma outra novidade foi a participação dos Município no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 
no Município, participação essa variável até 5%, a deliberar até 31 de Dezembro do ano anterior àquele 
a que respeitam os rendimentos. Como forma de garantir que a soma dos fundos fosse equivalente às 
transferências de 2006, em 2007 foi transferido um valor correspondente a 5% do IRS, num total de 
574.778€. 
 
No conjunto dos fundos correntes, o Município recebeu um valor total de transferências no montante de 
3.176.805 €, o que significa um aumento em termos absolutos de 20 %. No que diz respeito aos fundos 
de capital, verificou-se uma diminuição de 389.363€, o que resulta da eliminação do Fundo de Base 
Municipal, e dum reforço do FCM em detrimento do FGM. 
 

 
Passivos Financeiros / Receita Total 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
PASSIVOS FINANCEIROS 1.061.440 1.351.734 0 1.555.120 682.763 
RECEITA TOTAL 12.705.103 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 

PASSIVOS FINANCEIROS / RECEITA 
TOTAL 8,35% 10,20% 0,00% 8,45% 4,17% 
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Em termos de receita o peso dos passivos financeiros depende da existência de empréstimos em 
período de utilização. 
 
 

Empréstimos contraídos em 2005 Valor 
Utilizado a 

31 de 
Dezembro 
de 2006 

Utilizado 
em 2007 

  
Construção do Parque Urbano a) 1.060.459  647.083 249.000  
Construção da Biblioteca 90.199 26.651 b) 63.349   
Arranjos Urbanísticos do Campo da 
República do Campo da República  272.800 164.389 108.414 

 
Apoio ao Plano Plurianual de 
Investimentos - Utilização do rateio 2005 717.000 717.000 0 

 
 

Empréstimos contraídos em 2007 
 

   
 

Ampliação da Escola EB1 do Filtro, n.º 2 140.000  140.000  
Ampliação da Escola EB1 da Bufarda 122.000  122.000  
Total 2.402.458 1.555.123 682.763  

 

a) De acordo com os limites estabelecidos para efeito recurso ao crédito para obras comparticipadas por Fundos 
Comunitários, o valor utilizado ficará em 896mil euros. 

b) Considerando que o período de utilização terminava em 2007, foi utilizado o empréstimo pela totalidade, mas 
mantém-se em saldo, uma vez que a obra parou aguardando o reinício da mesma. 
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Rácios sobre a Estrutura da Despesa 

No que diz respeito à despesa, vão ser analisados indicadores não só ao nível dos pagamentos mas 
também dos compromissos assumidos. A análise de compromissos será efectuada para os anos de 
2005 a 2007. 

Despesa Básica / Despesa Total 

 
Conceito: Despesa Básica: Despesa que possui um carácter mais ou menos fixo, 
independentemente do volume de actividade. 

 
Despesa Básica = Pessoal + Transferências Corrente e de capital + Serviço da Dívida 

 
Em termos gerais, verifica-se um aumento do peso na despesa total provocado pela diminuição dos 
pagamentos, uma vez que o pagamento de despesa básica se manteve praticamente nos níveis de 
2006.  
 

DESPESA BÁSICA 

Comp. por 
pagar de 

2004 Comp 2005 Pag. 2005 
Comp. por 

pagar de 2005 Comp 2006 Pag. 2006 
Comp. Por 
pagar 2006 Comp. 2007 Pag. 2007 

Comp. Por 
pagar 2007 

01 - Despesas com pessoal 100.919 5.347.842 5.350.291 98.471 5.737.241 5.693.163 142.549 6.112.834 6.106.601 148.781 

03 - Encargos correntes da dívida 18.696 130.534 101.734 47.496 148.208 127.587 68.117 219.403 171.129 116.391 

04 - Transferências correntes 30.165 1.010.534 1.024.614 16.085 1.024.880 980.361 60.604 1.038.413 1.062.865 36.152 

08 - Transferências de capital 250 170.540 170.540 250 847.250 816.440 31.060 363.867 340.737 54.191 

10 - Passivos financeiros 448.971 448.971 0 458.026 458.026 0 415.522 415.522 0 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 150.030 7.108.421 7.096.149 162.301 8.215.606 8.075.577 302.330 8.150.039 8.096.854 355.515 
 
 

DESPESA BÁSICA 2003 2004 2005 2006 2007 
01 - Despesas com pessoal 5.214.623 5.249.407 5.350.291 5.693.163 6.106.601 
03 - Encargos correntes da dívida 185.381 121.237 101.733 127.587 171.129 
04 - Transferências correntes 708.512 940.541 1.024.614 980.361 1.062.865 
08 - Transferências de capital 1.055.817 1.055.817 170.540 816.440 340.737 
10 - Passivos financeiros 312.111 435.771 448.971 458.026 415.522 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 7.476.444 7.802.773 7.096.149 8.075.577 8.096.854 
      

TOTAL DA DESPESA 12.934.578 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.676 
      

DESPESA BÁSICA / DESPESA TOTAL 57,80% 59,42% 55,11% 44,23% 49,42% 



32 | 193  Câmara Municipal de Peniche                                             

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

No que concerne à análise de compromissos e pagamentos, a diferença é pouco significativa, uma vez 
que os compromissos assumidos em cada ano são praticamente pagos no mesmo ano. Os 
compromissos do ano que passam em dívida resumem-se essencialmente, a três tipos de despesa: no 
pessoal, facturação da ADSE que vai sendo abatida de acordo com as disponibilidades de tesouraria 
avaliadas mensalmente, encargos da dívida, notas de débito relativas a juros de mora, e nas 
transferências correntes e de capital, essencialmente o valor em dívida com a Associação de 
Municípios do Oeste, relativo a projectos e manutenção da mesma. 
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Como se pode verificar nos gráficos anteriores, as curvas são muito semelhantes, pelo que se conclui 
que os pagamentos agendados mensalmente estão condicionados com um peso de 49,42% com estes 
pagamentos, que assumem carácter obrigatório, sem possibilidade de dilação dos prazos de 
pagamentos. 
 
O crescimento deste tipo de despesa deverá ser avaliado cuidadosamente e em paralelo com a gestão 
de tesouraria, de forma a garantir o seu pagamento atempadamente. Em 2007, verifica-se uma 
redução da despesa básica relativamente a 2006, cuja estrutura será analisada seguidamente. 

Despesas com Pessoal  
As despesas municipais com pessoal são limitadas, pelas disposições legais constantes no artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 116/84 de 6 de Abril, na redacção dada pela Lei n.º 44/85 de 13 de Setembro. Os 
limites reportam-se a despesas com pessoal do quadro que não podem anualmente exceder 60% das 
receitas correntes do ano anterior e a despesas com pessoal em qualquer outra situação que não 
podem ultrapassar 25 % do anterior limite. 
 

Limite dos encargos com pessoal do quadro 2006 2007 

Pessoal dos quadros 2.366.312 2.400.493 
Pessoal aguardando aposentação 4343,81 4.455 
Subsídio de refeição a) 225.837 232.536 
Subsídio de férias e natal a) 408.899 414.861 

01 - Despesas com pessoal 3.005.392 3.052.344 
     

60% das Receitas correntes do ano anterior 6.182.328 6.726.935 
     

Capacidade de despesas com pessoal do quadro utilizada 
(%) 48,61% 45,37% 

     
Capacidade de despesas com pessoal do quadro por utilizar 

(%) 51,39% 54,63% 
 
a) Considerando que só em 2007 o Orçamento foi dividido entre Quadro e outros, foi 
utilizada a relação existente em 2007 para cálculo dos respectivos valores em 2006. 

 
 
 
 
 
 
 



34 | 193  Câmara Municipal de Peniche                                             

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

Considerando que os limites para despesas com pessoal dependem da receita corrente que o 
Município arrecada, verifica-se que em 2007 houve um aumento da capacidade do Município para 
integrar pessoal no quadro, que derivou do aumento da receita corrente.  

Limite dos encargos com pessoal fora do quadro 2006 2007 
Pessoal contratado a termo 720.117 800.666 
Pessoal em regime de tarefa ou avença 200.465 402.682 
Pessoal em qualquer outra situação 90.293 108.527 
Subsídio de refeição a) 134.387 159.230 
Subsídio de férias e natal a) 136.237 147.347 

01 - Despesas com pessoal 1.281.500 1.618.451 
     

 limite para despesas com pessoal do quadro 6.182.328 6.726.935 
     

25 % dos limites para despesas com pessoal do quadro 1.545.582 1.681.734 
     

Capacidade de despesas com pessoal do quadro 
utilizada (%) 82,91% 96,24% 

     
Capacidade de despesas com pessoal do quadro por 

utilizar (%) 17,09% 3,76% 
a) Considerando que só em 2007 o Orçamento foi dividido entre Quadro e outros, 
foi utilizada a relação existente em 2007 para cálculo dos respectivos valores 

 
No que diz respeito a despesas com pessoal em qualquer outra situação, verifica-se um aumento da 
utilização da capacidade para este tipo de despesa, o que não colocou a Câmara Municipal em 
situação de incumprimento. As despesas com pessoal têm um grande peso na estrutura da despesa do 
Município. 
 

DESPESA BÁSICA 2003 2004 2005 2006 2007 

01 - Despesas com pessoal 5.214.623 5.249.407 5.350.291 5.693.163 6.106.601 

Variação    0,67% 1,92% 6,41% 7,26% 

Despesa Corrente 8.825.727 10.221.445 10.189.131 11.072.378 11.551.376 

PESSOAL / DESPESA CORRENTE 59,08% 51,36% 52,51% 51,42% 52,86% 

Despesa Total 12.934.578 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.676 

PESSOAL / DESPESA TOTAL 40,32% 39,98% 41,55% 31,18% 37,27% 

Receita Corrente 9.010.015 9.909.756 10.303.880 11.211.558 12.264.100 

PESSOAL / RECEITA CORRENTE 57,88% 52,97% 51,93% 50,78% 49,79% 
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Nos cinco anos que estão em análise, as despesas com pessoal têm vindo a aumentar naturalmente, 
com maior significado em termos absolutos, em 2006 e 2007. As despesas com pessoal têm tido um 
peso médio aproximado 50% nas despesas correntes, o que se tem mantido. Relativamente à receita 
corrente o resultado é mais positivo, uma vez que este indicador revela uma melhoria, significa que 
houve libertação de receita corrente para fazer face a despesas de investimento. 
 
 
Análise da estrutura das despesas com Pessoal 
 

  2005 
Aumento 
salarial 
(1,5%) 

2006 Variação Aumento 
real 

Aumento 
salarial 
(1,5%) 

2007 Variação Aumento 
real 

Titulares de órgãos de soberania e membros 
de órgãos autárquicos 100.692 102.203 95.843 -4,82% -6,22% 97.281 118.964 24,12% 22,29% 

Pessoal dos Quadros 2.327.990 2.362.910 2.366.312 1,65% 0,14% 2.401.807 2.400.493 1,44% -0,05% 

Pessoal contratado a termo 626.497 635.894 720.117 14,94% 13,24% 730.919 800.666 11,19% 9,54% 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 181.472 184.194 200.465 10,47% 8,83% 203.472 402.682 100,87% 97,91% 

Pessoal em qualquer outra situação 89.147 90.484 90.293 1,29% -0,21% 91.648 108.527 20,19% 18,42% 

Subsídio de refeição 364.021 369.481 360.224 -1,04% -2,51% 365.628 391.765 8,76% 7,15% 

Subsídio de férias e natal 521.893 529.721 545.135 4,45% 2,91% 553.312 526.208 -3,47% -4,90% 

Outras remunerações certas e permanentes 125.928 127.817 110.423 -12,31% -13,61% 112.080 127.225 15,22% 13,51% 

Abonos variáveis ou eventuais 255.298 259.127 270.824 6,08% 4,51% 274.886 284.305 4,98% 3,43% 

Encargos com a saúde 140.065 142.166 215.645 53,96% 51,69% 218.880 164.990 -23,49% -24,62% 

Segurança social 617.289 626.548 717.881 16,30% 14,58% 728.649 780.775 8,76% 7,15% 

01 - Despesas com pessoal 5.350.291 5.430.545 5.693.164 6,41% 4,84% 5.778.561 6.106.601 7,26% 5,68% 
 
 
Como se pode verificar do quadro acima, quer em 2006 quer em 2007, existem alguns tipos de 
despesa que contribuíram para estes aumentos. No que diz respeito aos membros dos órgãos 
autárquicos, em 2007, a Câmara Municipal passou a ter mais um vereador a tempo o inteiro, o que 
justifica o aumento de 2006 para 2007.  
 
A rubrica com maior taxa de aumento em 2007 é a rubrica de pessoal em regime de tarefa ou avença. 
Esta rubrica, logo em 2006 sofreu um aumento de 8,83%, que tal como já foi explicado no relatório do 
ano anterior, aumento resulta da gestão administrativa e financeira das actividades de enriquecimento 
curricular, que por via da celebração de protocolo com a Administração Central, passou a ser da 
responsabilidade do Município.  
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2005 

2006 2007 

 Outras Enr. Cur Total Outras Enr. Cur Total 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 181.472 175.187 25.278 200.465 247.662 155.020 402.682 

 
Não considerando o valor associado ao pagamento de professores das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, sendo reembolsada do respectivo valor, o valor de pessoal contratado em regime de tarefa 
ou avença, teve uma redução em 2006, vindo a aumentar em 2007 devido à contratação de pessoal de 
apoio na área do Urbanismo, na área da Acção Social, Cultura, Ambiente, entre outros. 
 

Aquisição de Bens e Serviços / Despesa 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
02 - Aquisição de bens e prestação de serviços 2.634.967 3.830.693 3.438.622 4.083.294 4.019.936 

      

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.... 8.825.727 10.221.445 10.189.131 11.072.378 11.551.376 
BENS E SERVIÇOS / DESPESA CORRENTE 29,86% 37,48% 33,75% 36,88% 34,80% 

      
TOTAL DA DESPESA 12.934.578 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.676 
BENS E SERVIÇOS / DESPESA TOTAL 20,37% 29,17% 26,70% 22,36% 24,54% 

 

 

Em síntese, e considerando que estamos em sede de análise de pagamentos, verifica-se que tem 
havido uma evolução crescente no pagamento de despesas relativas a bens e serviços, embora, não 
estando tudo pago, esta relação apenas reflicta a forma como as disponibilidades de tesouraria foram 
encaminhadas.  
 
Em termos absolutos, em 2007 os pagamentos associados a bens e serviços foram inferiores a 2006, o 
que associado ao aumento do pagamento de despesas correntes resulta numa melhoria deste rácio. 
Para que se possa ter noção da despesa que esteva na base da actividade da Câmara Municipal, é 
necessário efectuarmos uma análise da evolução dos compromissos do ano. 
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Aquisição de Bens 

 
 
No quadro relativo à aquisição de bens, estão presentes três tipos de informação, a evolução de 
pagamentos, de compromissos que ficaram por pagar em cada ano, e dos compromissos de cada ano. 
No que diz respeito aos pagamentos, tem-se de ter em conta o tipo de aquisição que se está a 
analisar.  
 
É neste capítulo que aparece o pequeno fornecedor do comércio tradicional, que não tem margem de 
manobra para suportar prazos de pagamento muito dilatados; o fornecedor de artigos essenciais para a 
actividade corrente da Câmara Municipal, e cujo fornecimento dependente do pagamento, como por 
exemplo, combustíveis, peças para reparação de viaturas e máquinas, refeições fornecidas nas 
Escolas quer por empresa da área, quer pelas cantinas das escolas do Concelho, etc. Por fim, 
situações de fornecimentos contínuos de materiais e outros, que atendendo à regularidade do 
fornecimento, obriga a pagamentos consecutivos, para não deixar aumentar a conta corrente do 
fornecedor, e consequentemente não pôr em causa o fornecimento. 
 
 
 

Aquisição de bens 

Comp. 
por 

pagar de 
2004 

Comp 
2005 Pag. 2005 

Comp. 
por 

pagar de 
2005 

Comp 
2006 Pag. 2006 

Comp. 
Por 

pagar 
2006 

Comp. 
2007 Pag. 2007 

Comp. 
Por 

pagar 
2007 

Matérias-primas e subsidiárias 52.694 296.117 181.329 167.482 510.420 385.059 292.843 355.895 343.815 304.923 
Combustíveis e lubrificantes 78.191 403.041 403.835 77.397 461.589 471.543 67.443 440.592 410.631 97.403 
Munições, explosivos e artifícios 209 1.016 954 271 6.303 1.008 5.565 6.941 8.566 3.940 
Limpeza e higiene 11.058 75.145 30.494 55.709 53.051 92.398 16.362 85.857 42.022 60.197 
Alimentação - refeições 
confeccionadas 5.638 42.115 42.368 5.385 46.222 47.527 4.081 50.059 46.173 7.967 
Vestuário e artigos pessoais 6.720 6.619 10.679 2.660 37.247 16.173 23.735 19.494 26.414 16.814 
Material de escritório 16.311 60.209 44.849 31.671 75.046 79.166 27.552 71.549 56.233 42.868 
Produtos químicos e farmacêuticos 7.350 6.836 11.212 2.974 6.631 6.902 2.703 7.240 4.058 5.885 
Produtos vendidos nas farmácias 298 1.710 1.232 777 1.574 2.183 168 2.422 1.920 670 
Material de consumo Clínico  0  0 0  0 0  0 
Material de transporte - peças 38.556 94.621 92.501 40.675 120.189 86.397 74.467 99.002 90.580 82.889 
Outro material - peças 9.022 28.689 28.895 8.816 33.091 22.554 19.353 28.837 29.625 18.565 
Prémios, condecorações e ofertas 8.489 48.294 34.757 22.026 40.810 54.662 8.174 61.709 42.627 27.256 
Mercadorias para venda 2.502 7.602 8.734 1.370 1.723 3.093 0 3.361 2.802 559 
Ferramentas e utensílios 5.799 16.571 13.443 8.927 21.308 20.910 9.325 24.168 21.136 12.358 
Livros e documentação técnica 540 2.000 1.644 896 1.914 2.451 360 2.058 1.680 738 
Artigos honoríficos e de decoração 1.167 821 1.988 0 5.506 1.047 4.459 2.871 4.513 2.817 
Material de educação cultura e 
receio 1.544 8.187 4.775 4.956 10.097 12.238 2.815 21.567 18.339 6.043 
Outros bens 161.170 133.860 227.569 67.461 143.514 140.190 70.785 153.917 128.907 95.795 

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS 407.257 1.233.453 1.141.257 499.453 1.576.236 1.445.500 630.189 1.437.538 1.280.041 787.686 
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Aquisição de bens   
Comp 
2005 

Comp 
2006 ∆ 

Comp. 
2007 ∆ 

Matérias-primas e subsidiárias   296.117 510.420 214.303 355.895 -154.525 
Combustíveis e lubrificantes   403.041 461.589 58.548 440.592 -20.997 
Munições, explosivos e artifícios   1.016 6.303 5.287 6.941 638 
Limpeza e higiene   75.145 53.051 -22.094 85.857 32.805 
Alimentação - refeições 
confeccionadas   42.115 46.222 4.108 50.059 3.837 
Vestuário e artigos pessoais   6.619 37.247 30.629 19.494 -17.753 
Material de escritório   60.209 75.046 14.837 71.549 -3.497 
Produtos químicos e 
farmacêuticos   6.836 6.631 -205 7.240 609 
Produtos vendidos nas farmácias   1.710 1.574 -136 2.422 848 
Material de consumo Clínico   0 0 0 0 0 
Material de transporte - peças   94.621 120.189 25.568 99.002 -21.187 
Outro material - peças   28.689 33.091 4.402 28.837 -4.254 
Prémios, condecorações e 
ofertas   48.294 40.810 -7.484 61.709 20.899 
Mercadorias para venda   7.602 1.723 -5.879 3.361 1.638 
Ferramentas e utensílios   16.571 21.308 4.737 24.168 2.860 
Livros e documentação técnica   2.000 1.914 -86 2.058 144 
Artigos honoríficos e de 
decoração   821 5.506 4.685 2.871 -2.634 
Material de educação cultura e 
receio   8.187 10.097 1.910 21.567 11.469 
Outros bens   133.860 143.514 9.654 153.917 10.403 

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS   1.233.453 1.576.236 342.783 1.437.538 -138.698 
 
 
Como se está em sede de Execução Orçamental, não se consideram os valores facturados. No 
entanto, convém salvaguardar que, sendo os compromissos resultantes de processos de aquisição, 
muitas vezes não têm execução no seu todo no próprio ano, mas assumem desde logo um 
compromisso perante terceiros.  
 
Isto é, naturalmente existem situações, nomeadamente, concursos que são abertos para determinados 
períodos do ano, e que por factores que os serviços não controlam, parte do contrato é fornecido no 
ano seguinte. Tem havido um esforço, para que a despesa associada aos compromissos corresponda 
à despesa do ano. No entanto isto requer planeamento e informação que, pouco a pouco vai sendo 
consolidada, para que a execução orçamental possa aproximar-se das necessidades da actividade 
municipal, resultando assim em menos custos de aprovisionamento, redução do prazo médio de 
pagamento, e diminuição de dívida “desnecessária”. 
 
 
Como se pode verificar, em 2007, houve uma redução da despesa, com maior significado nas 
matérias-primas e subsidiárias. Note-se que a variação de 2005 para 2006 nesta rubrica resultou de 
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algumas intervenções, que não sendo obra de Plano Plurianual de Investimentos, foi necessário 
adquirir materiais para os serviços municipais intervirem, nomeadamente, no novo espaço da Feira 
Mensal. 
 
 
Aquisição de serviços 

Aquisição de bens 

Comp. por 
pagar de 

2004 
Comp 
2005 

Pag. 
2005 

Comp. 
por 

pagar 
de 2005 

Comp 
2006 

Pag. 
2006 

Comp. 
Por pagar 

2006 
Comp. 
2007 

Pag. 
2007 

Comp. 
Por pagar 

2007 
Encargos de instalações 250.617 338.311 167.580 421.349 293.692 186.053 528.988 335.618 215.884 648.722 

Limpeza e higiene 197.643 724.905 691.579 230.969 1.019.949 757.094 493.824 973.008 789.451 677.381 
Conservação de bens 95.791 192.374 181.780 106.384 174.978 172.781 108.582 192.510 148.575 152.517 
Locação e edifícios 31.989 31.212 777 38.358 39.135 0 78.233 78.233 0 
Locação de outros bens 7.590 62.671 16.832 53.430 67.397 88.025 32.801 58.756 52.870 38.687 
Comunicações 2.463 119.637 119.558 2.542 135.837 136.147 2.232 119.659 121.891 0 
Transportes escolares 25.907 132.181 141.605 16.483 151.621 147.677 20.427 147.522 158.856 9.093 
Outros transportes 2.280 14.443 13.482 3.240 30.107 24.781 8.566 39.605 32.367 15.804 
Representação de serviços 2.088 9.792 7.413 4.467 4.490 7.955 1.002 1.936 1.932 1.007 
Seguros 73.953 73.953 0 75.931 75.931 0 83.293 82.451 842 
Deslocações e estadas 518 4.579 2.517 2.580 4.627 7.207 0 4.435 4.351 84 
Estudos, pareceres, projectos e 
consultadoria 1.349 12.294 12.182 1.460 13.405 10.311 4.554 86.638 31.698 59.494 
Formação 227 14.240 7.815 6.652 9.378 15.836 194 9.593 9.656 130 
Seminários, exposições e similares 0 0 10.335 6.169 4.166 14.851 13.597 5.420 
Publicidade 8.596 112.485 72.320 48.761 116.786 132.037 33.511 152.654 122.494 63.671 
Vigilância e segurança 3.337 15.617 14.567 4.386 27.663 26.455 5.595 38.093 36.828 6.860 
Assistência técnica 10.022 27.168 19.811 17.379 32.387 35.877 13.889 18.187 18.407 13.669 
Outros trabalhos especializados 9.421 21.282 16.467 14.236 16.726 20.123 10.840 15.705 12.711 13.834 
Serviços de saúde 0 0 0 0 0 0 
Encargos de cobrança de receitas 91.611 91.611 118.026 118.026 124.173 124.173 
Iluminação Pública 86.923 274.538 361.461 364.169 364.169 359.657 359.657 
Outros serviços 17.732 281.871 253.620 45.983 252.465 266.006 32.442 402.279 323.813 110.908 

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS 722.504 2.555.940 2.297.366 981.079 2.958.327 2.637.794 1.301.612 3.256.405 2.739.894 1.818.122 
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A natureza das actividades desenvolvidas pela Câmara Municipal tem exigido o recurso à contratação 
de serviços. Note-se, que este capítulo inclui duas despesas com um peso significativo, 
nomeadamente, o consumo de água e o serviço de deposição de lixo prestado pela Resioeste, 
assumindo 73 % dos compromissos por pagar de 2007. Salienta-se ainda, as despesas associadas a 
conservação de bens, que se consubstanciam, na sua maioria, em despesas de manutenção de 
viaturas e máquinas.  
 
A reparação de viaturas de recolha do lixo, contribuiu para uma boa parte desta despesa, pois não 
tendo importância em termos do valor da viatura, qualquer pequena intervenção representa uma 
despesa muito relevante.  
 
Retirando estas despesas, a curva de compromissos e pagamentos tem uma relação directa, uma vez 
que os prazos de pagamento associados a este tipo de despesa são mais apertados, muitas vezes 
com pagamento a pronto. 
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Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total 

 
 
 
No quadro estão reflectidos os valores de pagamentos. O peso dos pagamentos de despesas de 
investimento varia em função das obras em execução. No caso das empreitadas existe quase sempre 
um desfasamento de quarenta e cinco dias entre a facturação e o pagamento. No que respeita aos 
anos de 2006 e 2007, foram anos de grande volume de pagamentos, resultante das obras em curso da 
segunda fase do III Quadro Comunitário de Apoio.  
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Da análise do gráfico, conclui-se que embora os compromissos sejam assumidos em determinado ano, 
existem desfasamentos quer em termos físicos, quer em termos financeiros, que produzem efeitos nos 
anos seguintes. No ano de 2005, foram iniciados procedimentos para algumas obras, que só 
começaram a ser facturadas e pagas em 2006 e 2007. 

 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
07 - Aquisição de bens de capital 2.539.069 2.197.143 1.662.800 5.901.077 3.947.937 
TOTAL DA DESPESA 12.934.578 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.074 
BENS DE CAPITAL / DESPESA TOTAL 19,63% 16,73% 12,91% 32,32% 24,10% 
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Análise das demonstrações financeiras (Balanço e Demonstração de Resultados) 
 
A análise dos principais documentos de prestação de contas (Balanço e Demonstração de Resultados), 
permite efectuar algumas leituras sobre o desempenho da Câmara Municipal. As leituras que se 
seguem assentam na elaboração de dois rácios financeiros.  

 
 
Indicadores considerados 
 
a) Autonomia Financeira (Fundos Próprios / Activo Total Líquido)  
 
Indica o grau de independência perante os credores. 
 
Verifica-se que este rácio sofreu uma ligeira alteração, isto é, aumentou a dependência da Câmara 
Municipal face aos credores. Esta variação deve-se ao aumento do passivo, resultante da contracção 
de novos empréstimos, contratos de locação financeira e do aumento de fornecedores de conta 
corrente. 
 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Fundos próprios 5.979.144,40 7.345.525,18 7.781.809,19 9.409.611,56 10.497.120,67 
Activo Total Líquido 12.806.466,23 16.855.217,30 18.095.505,14 23.592.162,08 27.604.772,63 
Autonomia Financeira 0,47 0,44 0,43 0,40 0,38 

 

 
b) Liquidez    

 
Avalia as maiores ou menores dificuldades de tesouraria. 
Quando o indicador é inferior à unidade, revela algumas dificuldades de tesouraria 
 
b 1) Liquidez Geral (Activo Circulante / Passivo de Curto Prazo) 
.  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 

Activo Circulante 464.923,31 925.232,20 1.078.810,31 1.383.843,09 1.485.923,40 
Passivo Circulante (curto prazo) 2.241.373,81 2.343.669,21 3.232.608,58 3.454.556,58 4.127.495,08 

Liquidez Geral 0,21 0,39 0,33 0,40 0,36 
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b 2) Liquidez Reduzida [(Activo Circulante – Existências) / Passivo de Curto Prazo] 
 
 

 
 
Verifica-se uma ligeira redução do mesmo, isto é, diminuiu a capacidade da Câmara Municipal em 
solver os seus compromissos de curto prazo, o que revela algumas dificuldades na gestão de 
tesouraria. 

 
 
b 3) Liquidez Imediata (Disponibilidades / Passivo de Curto Prazo ) 
 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Disponibilidades 460.611,95 600.789,78 602.618,00 823.843,09 775.620,81 
Passivo circulante (curto prazo) 2.241.373,81 2.343.669,21 3.232.608,58 3.454.556,58 3.454.556,58 

Liquidez Imediata 0,21 0,26 0,19 0,24 0,22 
 
 
 
 

Endividamento Municipal 
O ano de 2007 fica marcado pela nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) e 
pelas importantes alterações por ela introduzidas, nomeadamente em matéria de endividamento. É 
introduzido o conceito de endividamento líquido municipal, que já constava na Lei do Orçamento do 
Estado para 2006, conceito este que vai de encontro ao estabelecido no Sistema Europeu de Contas 
(SEC/95).  
 
Assim, o montante de endividamento líquido corresponde à diferença entre a soma dos passivos, 
qualquer que seja a sua natureza e/ou forma e a soma dos activos financeiros. 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Activo circulante - Existências 464.923,31 628.789,78 655.354,24 896.768,94 868.365,46 
Passivo circulante (curto prazo) 2.241.373,81 2.343.669,21 3.232.608,58 3.454.556,58 4.127.495,08 

Liquidez Reduzida 0,21 0,27 0,20 0,26 0,21 
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Como limites, passámos a ter:  
 

 Limite ao endividamento líquido total: 125% do montante soma do montante das receitas 
provenientes de impostos municipais, das participações dos municípios (fundos municipais e 
participação no IRS), da derrama, e da participação nos resultados das entidades dos sector 
empresarial local, relativo ao ano anterior. 

 Limite ao endividamento de médio e longo prazo: 100% das receitas enunciadas 
anteriormente. 

 Limite ao endividamento de curto prazo : 10% das receitas enunciadas anteriormente. 
 
Em 2007, e considerando que esta Lei veio trazer também alterações ao nível dos fundos municipais, 
consideram-se estas receitas de 2007 em vez das do ano anterior, uma vez que as mesmas ainda não 
existem. 
 
 
Limites ao endividamento municipal para 2007 
Quadro 1   
  Designação Montante (€) Observações 

(a) IMI 2006 2.833.169   

(b) IMT 2006 1.314.380   

( c) IMV 2006 337.321   

(d) CA 2006 107.512   

(e ) SISA 2006 176.743   

(f) Reembolsos 90.140   

(1) Total de impostos líquidos 4.678.985 (Somatório de (a) a (e ) - (f) ) 

  Fundo de Equilíbrio Financeiro 3.290.043   

  Fundo Social Municipal 411.499   

  Participação no IRS 533.426   

  Outros 380.923 Só em 2007 

(2) Total dos Fundos 4.615.891   

(3) Total das receitas a considerar para efeitos de cálculo dos 
limites de endividamento 9.294.876 (3) = Somatório de (1) + (2)  

(4) Limite ao endividamento de curto prazo 929.488 (4) = 10% * (3) 

(5) Limite ao endividamento de médio e longo prazo 9.294.876 (5) = 100% * (3) 

(6) Limite ao endividamento líquido 11.618.595 (6) = 125% * (3) 
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Endividamento municipal 2007 

    
Quadro 2   
  Designação Montante (euros) Observações 

(1) Capital em dívida de médio e longo prazo 4.570.311 Saldo credor da conta 2312 - Empréstimos de 
médio e longo prazo 

11 Caixa -11.576   

12 Depósitos -764.044   

21 Clientes, Contribuintes e Utentes 14.374   

22 Fornecedores c/c 2.522.490   

23 Empréstimos 4.570.311   

24 Estado e Outros Entes Públicos 63.494   

2611 Fornecedores de Imobilizado c/c 968.386   

2612 Locações Financeiras 814.041   

2613 Fornecedores de Imobilizado c/c - cauções 120.187   

262 a 268 Outros Credores 345.821   

27 Acréscimos e diferimentos -236.871   

41 Partes de Capital -96.390   

(2) Endividamento Líquido 8.310.221 
O endividamento líquido corresponde à 
diferença entre passivos e activos financeiros. 
Para efeitos deste apuramento, não se 
consideram as contas 2745,2749 e 414.  

(3) Capital em dívida excepcionado dos limites de 
endividamento 3.063.555 

Capital em dívida de empréstimos de médio e 
longo prazo excepcionados dos limites de 
endividamento municipal nos termos das 
alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 61.º da LFL e 
do artigo 27 do OE / 2007 

(4) Dívidas à EDP 1988   
Dívidas do Município à EDP, consolidadas até 
1988, excepcionadas dos limites ao abrigo da 
alínea c) do n.º 2 do artigo 61.º da LFL  

(5) Capital em dívida de médio e longo prazo a considerar 1.506.755 
Capital em dívida de médio e longo prazo, 
excluindo montantes legalmente 
excepcionados (5) = (1) - (3) 

(6) Endividamento Líquido a considerar  5.246.666 Endividamento Líquido, excluindo montante 
legalmente excepcionados (6) = (2) - (3) - (4) 

    

    

    
Verificação dos Limites de Endividamento reportado a 31/12/2007 

(A)  Endividamento de médio e Longo Prazos utilizado 16,21% (A) = (5) do quadro 2 : (5) do 
quadro 1 

(B) Endividamento Líquido utilizado 45,16% (B) = (6) do quadro 2 : (6) do 
quadro 1 
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Da demonstração da situação de 2007, conclui-se que o Município utilizou 45,16% da sua capacidade 
de endividamento líquido e 16,21% da capacidade para endividamento de médio e longo prazo. 

 
Evolução das dívidas a terceiros 
 
 
 
 
 
 
 
Analisando o quadro, verifica-se um crescimento nas dívidas a terceiros de 2006 para 2007 traduzindo-
se num aumento global de 14,39%. No que diz respeito à estrutura da dívida, passaremos à sua 
análise.  

 
Evolução das Dívidas a Fornecedores 
 

Evolução das dívidas a fornecedores: 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

2003

2004

2005

2006

2007

  
 
Os dados que serviram de base à elaboração do gráfico não consideram a dívida à ADSE e aos 
Serviços Municipalizados. Assim, a dívida a fornecedores sofreu um aumento, pelo que passaremos a 
analisar a estruturas de fornecedores considerados. 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Fornecedores e outros 1.815.393 1.730.106 2.510.998 2.567.739 3.055.680 
ADSE / SMAS 228.185 352.088 518.260 673.736 839.702 
Empréstimos 4.090.718 3.654.946 3.205.975 4.303.069 4.570.311 
Locações financeiras 495.230 670.116 690.050 567.910 814.041 

Total da dívida 6.629.526 6.407.256 6.925.283 8.112.454 9.279.734 
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De 2006 para 2007 verifica-se uma alteração na estrutura da dívida a fornecedores, nomeadamente na 
dívida a fornecedores de conta corrente que aumentou e a dívida a fornecedores de imobilizado que 
diminuiu. Os valores encontram-se discriminados no mapa de outras dívidas a terceiros. 

 
Empréstimos 
(valores em €) 

Instituição Bancária Cap. em Div. 
31/12/2007 Utilizações Pagamentos Cap. em Div. 

31/12/2007 
CGD - Caixa Geral de Depósitos 2.133.948 350.643 1.783.304 
BPI - Banco Português do Investimento 717.000 19.276 697.724 
BES - Banco Espírito Santo 838.120 420.763 1.258.883 
CA - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 262.000 262.000 
INH - Instituto Nacional de Habitação 614.001 45.602 568.399 

Total 4.303.069 682.763 415.522 4.570.311 
 
A dívida resultante de empréstimos bancários aumentou de 2006 para 2007 e esse aumento foi 
fomentado pela utilização dos empréstimos contraídos junto do Banco Espírito Santo, cujo período de 
utilização teve início em 2006, terminando em Dezembro de 2007.  
 
O empréstimo para construção do Parque Urbano foi utilizado por um valor inferior ao valor que 
inicialmente estava previsto, devido às normas associadas a obras comparticipadas por Fundos 
Comunitários. Com a passagem da taxa de comparticipação de 45 para 65% e duma parte do 
contrato–programa do Edifício da Parreirinha, o valor total utilizado ficou em  896.083,46€. 
 
Em 2007 foram contraídos dois novos empréstimo para construção das escolas EB1/JI da Bufarda e 
EB1/JI n.º 2 de Peniche, pelos valores de 122.000,00€ e 140.000,00€, respectivamente, junto da Caixa 

  2006 2007 
Fornecedores de conta corrente 1.288.150 1.831.569 
Fornecedores de imobilizado 1.098.204 968.386 
Outros 181.385 255.725 

Total da dívida 2.567.739 3.055.680 
Nota: Não se consideram ADSE e SMAS 
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de Crédito Agrícola Mútuo, utilizados pela totalidade em 2007. O valor amortizado em 2007 foi de 
415.522,00€, ficando o capital em dívida no final de ano de 4.570.311,00€. 

 
Locação Financeira 
 

Descrição Montante 

Capital em dívida no final de 2006 567.910,15 

No
vo

s c
on

tra
tos

 Viatura Nissan Atleon 68.365,00 

Viatura Recolha Resíduos Sólidos 114.950,00 

Motoniveladora 181.391,10 

Aquisição de 3 viaturas Mitsubishi 84.258,12 

Amortização de 2007 202.833,26 

Capital em dívida no final de 2007 814.041,11 
 
 
A aquisição de bens em regime de locação financeira, tem vindo a aumentar, uma vez que tem sido a 
forma de financiamento privilegiada para a aquisição de vários equipamentos e viaturas necessários 
para o desenvolvimento da actividade do Município, sendo em 2007, efectivados quatro novos 
contratos, com um montante total de capital de 448.964,22€, representando assim 8% da dívida total.  
 
Para além destes, foram iniciados em 2007 mais três processos de locação financeira, que por 
questões operacionais ligadas à entrega dos equipamentos não tiveram ainda início, nomeadamente, 
as aquisições de um autocarro, uma viatura de recolha de resíduos de 15 m3 e de um veículo ligeiro 
para os serviços da Acção Social. 
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Resultados 
 

Demonstração de Resultados 
Código 

das Descrição Exercício 

Contas 2007 2006 
  Custos e perdas         

61 
Custos das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas:         

  Mercadorias 3.861,81   2.774,95   
  Matérias 1.468.785,81 1.472.647,62 1.734.009,96 1.736.784,91 

62 Fornecimentos e serviços externos:   3.524.081,73   3.194.114,50 
  Custos com o pessoal:         

641+642 Remunerações 5.170.127,92   4.771.351,23   
643 a 648 Encargos sociais 961.593,76 6.131.721,68 980.654,48 5.752.005,71 

63 
Transferências e subs. correntes concedidos e prestações 
sociais   1.076.286,98   1.049.087,72 

66 Amortizações do exercício   787.422,72   766.525,42 
67 Provisões do exercício         
65 Outros custos operacionais   80.628,51   48.527,44 

  (A)   13.072.789,24   
12.547.045,7

0 
68 Custos e perdas financeiros   249.564,75   153.098,30 

  ( C )   13.322.353,99   
12.700.144,0

0 
69 Custos e perdas extraordinários   626.023,01   1.180.339,04 

  ( E)   13.948.377,00   
13.880.483,0

4 
88 Resultado líquido do exercício.............   1.022.525,99   1.048.755,85 

  (X)   14.970.902,99   
14.929.238,8

9 
            
  Proveitos e ganhos         
  Vendas e prestações de serviços:         

7111 Venda de mercadorias 2.030,58   1.961,16   
7112+7113 Venda de produtos         

712 Prestações de serviços 2.825.756,74 2.827.787,32 2.412.784,92 2.414.746,08 
72 Impostos e taxas   5.535.961,16   5.499.881,81 
(a) Variação da produção         
75 Trabalhos para a própria entidade   690.348,02   1.011.834,55 
73 Proveitos suplementares   32.197,09   44.249,70 
74 Transferências e subsídios obtidos   5.443.019,23   5.796.160,04 
76 Outros proveitos e ganhos operacionais         

  (B)    14.529.312,82   
14.766.872,1

8 
78 Proveitos e ganhos financeiros   50.754,19   33.528,43 

  (D)   14.580.067,01   
14.800.400,6

1 
79 Proveitos extraordinários   390.835,98   128.838,28 

  (F)   14.970.902,99   
14.929.238,8

9 

  Resultados Operacionais: ( B - A )   1.456.523,58   2.219.826,48 
  Resultados Financeiros: ( D - B ) - ( - C - A )  -198.810,56 -119.569,87 
  Resultados Correntes: ( D - C ) 1.257.713,02 2.100.256,61 
  Resultado Líquido do Exercício: ( F - E )   1.022.525,99   1.048.755,85 
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Em 2007 verifica-se uma diminuição dos resultados operacionais em cerca de 763.000,00€. De 2006 
para 2007, os custos das matérias consumidas diminuíram, no entanto, os custos associados a 
fornecimento e serviços externos, aumentaram, nomeadamente em encargos com remunerações, 
transferências, e amortizações.  
 
No que diz respeito aos proveitos operacionais, houve uma redução global de 1,6%. No entanto, os 
proveitos associados às prestações de serviços cresceram cerca de 17% e os impostos e taxas 0,6%. 
Para a redução global dos proveitos operacionais, contribuíram as reduções das transferências obtidas, 
nomeadamente de Fundos Comunitários e do volume de trabalhos para a própria entidade. 
 
Os resultados financeiros agravaram-se, uma vez que tem aumentado a emissão de notas de débito de 
juros de mora pelos fornecedores com pagamentos em atraso. 
 

 
Face ao exposto, em 2007 obteve-se um resultado líquido de 1.022.525,99€, ligeiramente inferior a 
2006. Assim, com base nos restantes elementos do Relatório de Gestão, e conforme os mapas de 
prestação de contas apresentados em conformidade com o Dec. Lei. 54-A/99, de 22 de Fevereiro de 
acordo com o determinado no n.º 2.7.3.3. do mesmo diploma, propõe-se que a aplicação dos 
Resultados Líquidos seja a seguinte: 
 

Resultado Líquido do Exercício 1.022.525,99 € 

a) Reforço do património………51 971.399,69 € 

b) Reservas Legais...................571........ (5%) 51.126,30 € 

 
Nota: Ver notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados; 
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4. DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
Este departamento compreende três divisões: 

 Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamentos (DGUO), com as funções: 

• Tramitação licenciamento e autorização de operações urbanísticas; 

• Vistorias; 

• Fiscalização técnica de obras de edificação. 
 

 Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo (DEPPC), com as funções: 

• Topografia, desenho e cartografia; 

• Gabinete de desenvolvimento económico e social (planeamento); 

• Gabinete de fundos comunitários e contratos-programa. 
 

 Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas (DPOI), com as funções: 

• Acompanhamento de projectos de obras municipais; 

• Preparação e realização de concursos de adjudicação obras municipais; 

• Coordenação da segurança e saúde. 
 
O ano de 2007 representou para o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística o início de 
uma mudança radical no funcionamento e nos procedimentos que até vinham a ser seguidos, dada a 
autêntica “revolução legislativa”, que se verificou em praticamente todas as áreas de competência 
deste departamento. Refira-se apenas a título de exemplo: 
 

• Novo regime de licenciamento de estabelecimentos de restauração e bebidas; 

• Novo regime de licenciamento industrial; 

• Novo regime de licenciamento comercial; 

• Novo regime de licenciamento de empreendimentos turísticos; 

• Novo regime jurídico da urbanização e da edificação; 

• Novo regime de arrendamento urbano; 

• Novo regime jurídico de instrumentos de ordenamento do território; 

• Nova legislação sobre acessibilidades; 

• Nova legislação sobre o ruído; 

• Nova legislação sobre exigências térmicas dos edifícios: 
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Se a isto nos lembrarmos do facto de 2007 ter sido o ano de preparação para implementação do 
SIADAP, com tudo o que isso implica, facilmente se poderá deduzir todo o esforço que os escassos 
recursos humanos existentes têm feito para cumprir as tarefas que lhes estão cometidas. 
 
Contrariamente ao que acontece com qualquer outra actividade económica, neste caso, não é possível 
encerrar serviços (nem um dia sequer), para nos prepararmos convenientemente para todas as 
mudanças e exigências que o novo quadro legal impõe. 
 
Com tudo o que se passou e com as condições de escassez de recursos humanos e técnicos e numas 
instalações que não garantem o mínimo de condições de trabalho, consideramos quase um milagre 
que as tarefas tenham, apesar de tudo, sido desempenhadas da forma dedicada e eficaz como o 
foram. 
 
Esse desempenho, foi, para todos nós, motivo de grande orgulho. O que se fez, nas condições 
existentes, só uma grande equipa com grande empenho e dedicação o consegue. Apesar disso, não 
temos ilusões. As novas exigências legais, os tempos e os prazos de resposta e as novas 
responsabilidades que nos são impostas e as alterações procedimentais que a isso obrigam, não se 
compadecem com mais improvisos.  
 
Sabemos que somos capazes de enfrentar os novos desafios. Mas para isso necessitamos que nos 
sejam dadas as condições mínimas para um bom desempenho. E isso passa necessariamente por: 
 
- Reforço da equipa; 
- Racionalização de procedimentos; 
- Estrutura de controlo interno e análise de eficiência; 
- Reorganização; 
- Meios técnicos; 
- Instalações adequadas. 
 

Tal como se poderá depreender do que atrás foi explanado, o presente relatório não procura de forma 
alguma exaltar apenas o trabalho efeito, esquecendo ou ocultando as nossas fragilidades e 
insuficiências, que existem de facto aos vários níveis e devem ser expostas com toda a clareza, 
nomeadamente: 
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• A insuficiência de recursos humanos e de meios técnicos, agora já prestes a ser 
atenuada; 

• A ausência de instalações adequadas e de condições de trabalho minimamente dignas, 
que impedem a racionalização de procedimentos e a agilização na tramitação dos 
processos, potenciam falhas e fazem perder horas diárias de trabalho em busca de 
processos amontoados no chão; 

• A ausência de fiscalização técnica para acompanhamento efectivo das obras licenciadas, 
comunicadas ou isentas de controlo prévio; 

• A falta de um arquivo de processos em condições de organização e segurança; 

• As insuficiências e falta de meios dos serviços de planeamento urbanístico e da DPOI; 

• A falta de meios para implementar o NRAU; 

• A necessidade urgente de rever a estrutura orgânica da Câmara Municipal, 
completamente desajustada das realidades actuais. 

 
Estas e outras fragilidades não impedem contudo a demonstração do nosso orgulho pelo trabalho 
realizado por esta equipa, que tantas vezes faz os possíveis e os impossíveis para que as tarefas 
apareçam feitas a tempo.  
 
Os objectivos que foram consignados no SIADAP para este Departamento, foram talvez demasiado 
ambiciosos e criaram provavelmente demasiadas expectativas. Temos consciência disso. Mas também 
temos consciência que, face às exigências legais, que hoje se colocam, não há outro caminho. Por 
nós, conhecendo a qualidade da equipa que temos, estamos dispostos a ir em frente. Não temos medo 
de falhar, salvo se os meios mínimos de que precisamos e que não dependem de nós, não nos forem 
facultados.  
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A seguir se indica a listagem das principais intervenções, ao nível geral, da Direcção do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, realizadas durante o ano de 2007: 
 

   Apreciação, interpretação técnica e procedimentos a adoptar resultantes de vários pareceres do consultor jurídico;  
   Colaboração na resposta às reclamações dos concursos de concessão do “Pavilhão da Berlenga” e “Castelinho”. 
   1486 despachos de processos no âmbito da delegação de competências; 
   Implementação de novos procedimentos de controlo de comunicações prévias de obras isentas de licenciamento. 
   Participação no júri de 6 concursos de pessoal. 
   Participação e preparação da comunicação no seminário da ACISP. 
   Relatório sobre a situação da eventual relocalização da empresa “Fundibronze  
   Relatório de actividades do DPGU no ano de 2006. 
   Informações e avaliações para 6 processos de aquisição e permuta de terrenos; 
   Informação sobre revisão de contrato-programa. 
   Implementação de procedimentos para implementação da nova legislação sobre acessibilidades 
   Proposta de ajuste de procedimentos para atendimento aos munícipes pelos técnicos afectos ao DPGU. 
   Apoio a estágio profissional de engenheira civil. 
   Implementação de novos procedimentos para apreciação de processos de loteamento 
   Apreciação e informação sobre o novo regime de licenciamento industrial. 
   Relatórios, e pareceres técnicos  sobre o projecto Fosso da Muralha de Peniche 
   Proposta de ajuste de procedimentos para autorizações administrativas e respectivo projecto de deliberação. 
   Apreciação das alterações ao regime de licenciamento comercial. 
   Relatório sobre estacionamento na zona do Baleal. 
   Análise do parecer da CCDRLVT sobre o plano de pormenor da zona central de Peniche. 
   Análise quantitativa sobre o plano de urbanização de Baleal. 
   Informação sobre procedimentos nas vistorias. 
   Análise e informação dos relatórios de auditoria ao PORLVT – Medidas 1.1 e 1.2-; 
   Participação no júri de concurso de pessoal (arquitecto); 
   Participação na Comissão de Abertura das Propostas de Ampliação do Cemitério; 
   Análise e informação do relatório de auditoria do PORLVT – Piscinas Municipais; 
   Relatório sobre a situação da Fundibronze; 
   Informação sobre as consequências dos novos regimes de licenciamento comercial; 
   Relatórios sobre o P.U. de Baleal e participação em sessão pública; 
   Reprogramação da candidatura da rede viária municipal – PORLVT; 
   Elaboração de 3 relatórios sobre a Biblioteca Municipal; 
   Elaboração de informação sobre a ADTE a norte de S. Bernardino; 
   Análise da proposta para a ADTE a sul de S. Bernardino; 
   Análise das alterações ao regime de licenciamento de operações urbanísticas; 
   Reprogramação dos contratos de programa (museu de Atouguia e parque urbano). 
   Informação sobre a zona industrial do Vale do Grou; 
   Análise das alterações ao regime de planos de ordenamento do território; 
   4 Informações e avaliações para eventuais aquisições e permutas de terrenos e imóveis; 
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   Participação na implementação do SIADAP; 
   Participação como representante da Câmara Municipal na revisão do zonamento e índices para efeitos de IMI; 
   Apreciação e informação sobre os contributos para o Plano de Urbanização de Baleal; 
   Despachos de processos na âmbito da delegação de competências; 
   Informação obre a auditoria final da Associação de Municípios do Oeste; 
   Participação na Comissão de Análise da Proposta de Ampliação do Cemitério;  
   Proposta de protocolo para estacionamento provisório na zona comercial (junto à Avenida do Porto de Pesca); 
   Novo Regime de Licenciamento Comercial – Proposta de Protocolo 
   Relatórios sobre exposição de munícipe à IGAL; 
   Relatórios sobre carência de infra-estruturas na Zona de Baleal – Ferrel; 
   Proposta de objectivos e formação no âmbito do SIADAP;  
   Informações de apresentação das ADTE’s a norte e sul de S. Bernardino; 
   Proposta de reorganização dos serviços face ao novo regime de licenciamento de operações urbanísticas; 
   Informações várias sobre processos de contra-ordenação; 
   Proposta para o plano e orçamento da Câmara Municipal. 
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4.1 Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 
 
 
Conforme já foi referido no relatório do ano transacto, a Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 
é uma das divisões da Câmara Municipal de Peniche, cujo funcionamento é mais visível ao nível dos 
munícipes. Quer pela quantidade de processos, quer pela influência directa nos problemas de quem é 
obrigado a recorrer a estes serviços, nomeadamente ao nível da autorização e licenciamento de 
operações urbanísticas, utilizações, licenciamento comercial e industrial, certidões relativas ao 
património edificado, vistorias e muitas outras tarefas. 
 
O novo RJUE, para além de todo o esforço de formação que tem exigido, obrigou ainda à reformulação 
total do modo de funcionamento dos serviços com a introdução da figura dos gestores de 
procedimento, adaptação e parametrização do sistema informático, instituição de novas formas de 
comunicação e relacionamento com os munícipes, técnicos e entidades da administração central, 
regulamentação, novo sistema de aplicação de taxas, adaptação de modelos, divulgação, etc. 
 
Com esta revolução do modelo de funcionamento dos serviços que vigorava há décadas, ninguém nos 
perdoará se não transformarmos todas dificuldades de adaptação, numa grande oportunidade para 
racionalizar, simplificar e tornar os serviços verdadeiramente eficazes para dar resposta competente e 
atempada aos cidadãos e exercer com competência o que constitui a sua verdadeira vocação, que é o 
de contribuir tecnicamente para a boa a gestão do ordenamento do território, com respeito integral 
pelos instrumentos de planeamento e ordenamento do território aprovados e eficazes e pela qualidade 
do ambiente urbano, da paisagem e de um desenvolvimento harmonioso e sustentável. 
 
No que se refere concretamente à quantidade de processos que entraram e foram tratados por esta 
Divisão no ano de 2007, conforme mapa anexo, registam-se um total de 4384 processos, o que 
representou um ligeiro decréscimo relativamente aos 4446 processos entrados em 2006, o que em 
termos percentuais significou uma variação de – 1,4%. Não obstante a crise que é conhecida no sector 
imobiliário, este decréscimo, em termos de quantidade de processos, foi muito pouco significativa. Já 
se compararmos com a variação de proveitos, esta foi muito foi muito mais representativa. Aqui sim, 
houve um decréscimo muito mais acentuado, passando dos 553.252,80 €, de 2006, para 382.357,45 €. 
 
Se analisarmos o quadro, isso deve-se essencialmente ao decréscimo do tipo de operações 
urbanísticas que mais influem na receita, como sejam as operações de loteamento que passaram de 
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12, em 2006, para 7 em 2007, com agravante de terem verificado alguns atrasos, por circunstâncias 
alheias ao município, na emissão dos alvarás relativos aos processos de maior peso.  
 
No entanto pelas primeiras indicações relativas ao ano de 2008, tudo leva a crer que a tendência de 
decréscimo abrupto das receitas se inverta, bastando para isso, que dois ou três processos de maior 
dimensão, que estão em fase final, sejam licenciados.  
 
Ainda assim, convirá relembrar que estas receitas ainda são bem superiores aos custos directos de 
funcionamento dos serviços e que esta Divisão não representou qualquer “peso” para o orçamento do 
município. 
 
 
 

Tipo Processos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

Licenciamento de 
Obras 

32 31 36 19 23 24 32 26 26 23 27 27 326 

Autorizações de 
Obras 

18 16 30 11 21 18 11 8 21 22 13 22 211 

Informações 
Prévias 

7 5 8 3 7 3 4 9 6 5 8 4 69 

Informações 
Simples 

13 12 11 19 17 15 14 15 16 14 12 6 164 

Loteamentos 1 1 1 - - 2 - - 1 1 - - 7 

Pedidos de Alvará  45 18 19 28 35 19 52 31 28 34 31 23 363 

Licenças de 
Utilização 

24 14 18 17 9 23 17 10 15 16 19 11 193 

Certidões 97 71 139 96 90 95 104 88 108 113 123 99 1223 

Junções  58 72 99 58 99 82 84 74 69 88 74 55 912 

Diversos 91 83 80 62 95 68 58 92 72 84 70 61 916 

TOTAL 386 323 441 313 396 349 376 353 362 400 377 308 4384 

 

 

 

 

 



58 | 193  Câmara Municipal de Peniche                                             

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

 

Receita cobrada 
(Valores em €) 

 PARTICULARES EMPRESAS 

TOTAL DESCRIÇÃO CÓDIGO VALOR CÓDIGO VALOR 

Licença de Construção TLO1 54.395,95  ILT1 67.929,01  122.324,96  

Licença de Utilização TLO2 13.584,23  ILT2 10.022,40  23.606,63  

Imposto de Selo TLIS 1.083,78  ILIS 546,86  1.630,64  

Infra-estruturas Urbanísticas TLO3 79.603,51  ILT3 49.788,31  129.391,82  

Publicidade Loteamentos TLO4 593,90  ILT4 0,00  593,90  

Plantas de localização 

TLO9 43.989,57  ILT9 19.607,18  63.596,75 € 

Reapreciação 

Destaque de Parcela 

Averbamento do Proc. 

Inscrições de Técnico 

Autenticação de Fotocópias TO12 10.670,10      10.670,10  

Certidões TOT8 13.223,40  IOT8 3.231,60  16.455,00  

Ocupação da Via Pública TVP1 2.566,87  IVP1 5.297,42  7.864,29  

Imposto de Selo TVIS 57,32  IVIS 24,00  81,32  

Vistorias TOT7 5.055,50  IOT5 2.798,50  7.854,00  

Valores Diversos (TO11, TO16 E IOT7)      

      

TOTAL COM IMPOSTO 224.824,13   159.245,28  384.069,41  224.824,13  
TOTAL DO IMPOSTO 1.141,10    570,86  1.711,96  1.141,10  
TOTAL SEM IMPOSTO 223.683,03    158.674,42  382.357,45  223.683,03  
Fornecimento de Processo      TO10 1.885,00 1.885,00  
Concursos DOM     

Cauções de obras loteamentos CLO   CLO   13.331,27  
      

TOTAL GERAL     399.285,68  
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4.2 Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo 
 
No decurso do ano de 2007, não se verificaram alterações, quer à estrutura, quer aos recursos 
técnicos e humanos desta Divisão. Não obstante a escassez de recursos e das tarefas de rotina que 
têm que ser desempenhadas no apoio à gestão urbanística, que incluem o registo de todos os 
processos, a verificação das classes de espaços, a junção de antecedentes e alinhamentos e o cálculo 
taxas (TMU), foi ainda possível desenvolver os 204 trabalhos constantes da listagem anexa.  
 
Apesar deste ritmo de execução e desempenho, trata-se de uma Divisão que terá sofrer uma 
reestruturação e um redimensionamento adequado, para que seja aliviada das tarefas de rotina que 
constituem obrigações diárias, libertando meios técnicos para as tarefas de planeamento urbanístico de 
que o município tanto carece. 
 
Recordamos que a pequena estrutura do gabinete de planeamento no ano de 2007 desenvolveu 
propostas de alterações gerais em dois planos de urbanização, propôs alterações de natureza simples 
ao PDM, preparou o lançamento de 2 planos de urbanização e tem, nesta altura, 8 planos de 
ordenamento do território em acompanhamento. 
 
É com algum sentimento de frustração que constatamos que, dos 4 planos de urbanização, mais um 
plano de pormenor, que transitaram já dos anos anteriores, ainda nenhum deles chegou à fase final de 
aprovação. É certo que a nova legislação que entrou em vigor, designadamente o novo RJIGT 
(Decreto-Lei nº 316/2007, de 16 de Setembro) e algumas indefinições que ainda persistiram nos 
procedimentos dos planos em curso, obrigaram à paragem dos trabalhos, e vieram introduzir novas 
exigências, designadamente no âmbito dos relatórios de avaliação ambiental estratégica. Por essas 
razões seria impossível concluí-los durante o ano de 2007. Mas também estamos conscientes que isso 
não explica tudo. E, se é uma realidade que foram introduzidas novas exigências, não é menos 
verdade que o novo regime jurídico veio agilizar muitos procedimentos e dar maiores responsabilidades 
aos municípios. Doravante não poderá haver mais desculpas.  
 
Tal como acontece com a introdução da figura do gestor de procedimentos na gestão urbanística, terão 
de se criar também as figuras de “gestor de planos”, para que estes não se arrastem à espera de 
pareceres. 
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Isso não se compadece com o que hoje acontece. Bastará consultar a listagem anexa, para nos 
apercebermos rapidamente que o ritmo em que são pedidos “pequenos trabalhos de extrema 
urgência”, é incomportável. E se pensarmos que a única técnica existente, com formação na área de 
projectos de arquitectura, é precisamente a chefe de divisão, facilmente se deduz que o tempo 
disponível para dedicar ao planeamento urbanístico é praticamente nulo. 
 
Com o novo enquadramento legal, temos uma grande oportunidade para impulsionar os instrumentos 
de planeamento no concelho. Mas também aqui, é necessário criar as condições mínimas e dedicar 
tempo ao planeamento. 
 
A seguir se indica a listagem das principais tarefas efectuadas, durante o ano de 2007: 

 Elaboração da proposta das Medidas Preventivas para a área de intervenção do Plano de Urbanização do Baleal; 

 Levantamento topográfico na “Zona das Cercas”, em Ferrel, para verificação de limites de propriedade e ocupação 
de caminho público, com marcação das coordenadas fornecidas pelo IGP; 

 Levantamento topográfico para cálculo de área (compra de terreno), na Travessa da Índia em Ferrel; 

 Preparação do processo de Alteração do PDM, em Regime Simplificado, da Zona Industrial do Abalo – Espaços 
Industriais Existentes; 

 Análise do Regulamento do Plano de Urbanização da Serra D´El Rei; 

 Implantação de escada de acesso ao Portinho da Areia (DOM); 

 Elaboração dos Termos de Referência da UOPG 9 (Baleal), definida no Plano de Ordenamento da Orla Costeira; 

 Levantamento topográfico no Baleal, para verificação das distâncias entre as arribas e a Urbanização da Penichelar; 

 Preparação para envio á CCDR do processo de Alteração do PDM, em Regime Simplificado, relativo a um conjunto 
de aspectos a corrigir na Planta de Ordenamento. Proposta já aprovada pela Assembleia Municipal, na reunião de 
24/11/2006; 

 Execução de desenhos sobre “Limites de Freguesia”; 

 Levantamento topográfico e elaboração de desenhos na Rua da Esperança, no Lugar da Estrada, para definição do 
alinhamento do passeio, cálculo das áreas a integrar no domínio público e localização de passeios com rebaixamento; 

 Continuação de levantamento topográfico na zona do Largo de Nossa Senhora da Boa Viagem até á entrada do 
Edifício Berlenga; 

 Inicio de Estudo Urbanístico na Prageira, que incluí, proposta para a constituição de lote, arranjo urbanístico de 
espaços exteriores entre prédios e construção de rampa de acesso a garagens para um dos prédios, com o objectivo de 
anular ligação directa, que existe para a Avenida do Porto de Pesca; 

 Levantamento topográfico de terreno nos Casais do Júlio, para implantação de Estação Elevatória (SMAS); 

 Levantamento topográfico na Rua da Piedade em S. Bernardino, para completar o alinhamento da Rua dos 
Pedrogãos; 

 Levantamento topográfico da Rua do Carreirinho, na Bufarda; 

 Estudo para a implementação de parques de estacionamento e zonas verdes, junto do Edifício Verde Mar e Coosofi, 
em Peniche 

 Levantamento topográfico da zona dos “Portões de Peniche de Cima”; 

 Inicio do estudo da envolvente ao Terminal Rodoviário, na Prageira; 



Relatório de Gestão 2007  61 | 193 
 

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

 Plano de alinhamentos na Rua Nova com o Largo da Alegria, em Serra D´El Rei; 

 Desenho de Pormenores (acessibilidades) para complemento do arranjo urbanístico elaborado na Rua Nossa 
Senhora da Esperança, no Lugar da Estrada; 

 Desenhos de levantamento das construções da Colectividade dos Bolhos. 

 Levantamento topográfico da Rua de Santo António, em S. Bernardino; 

 Preparação das reuniões com as Juntas de Freguesia, para apresentação dos Planos de Urbanização da Atouguia 
da Baleia e Serra D´El Rei; 

 Elaboração das actas das reuniões com as Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e Serra El´ Rei; 

 Preparação de elementos para a reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel, para apresentação do P.U. do Baleal; 

 Estudo para regularização do traçado da Estrada dos Remédios e acessos ao Instituto Politécnico de Leiria; 

 Elaboração de arruamento alternativo á Estrada dos Remédios, com ligação directa ao Instituto Politécnico de Leiria; 

 Análise da 3.ª Fase do Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

 Elaboração de informação complementar aos Termos de Referência da UOPG 9 – Baleal; 

 Elaboração dos Termos de Referência da UOPG 12 – Visconde; 

 Elaboração dos Termos de Referência da UOPG 11 – Papoa; 

 Conclusão do Estudo Urbanístico na Prageira e elaboração de loteamento composto de 2 lotes (possíveis de 
alienar), para a construção de habitação colectiva; 

  Continuação do estudo da envolvente ao Terminal Rodoviário e proposta para a constituição de lotes; 

 Conclusão do estudo de alterações ao loteamento da Serrana (antigo campo de futebol), na Serra D´El Rei; 

 Análise de compromissos e elaboração do perímetro urbano da Coimbrã, no âmbito do Plano de Ordenamento da 
Albufeira de S. Domingos; 

 Elaboração de proposta para correcção de traçado da Variante da Atouguia da Baleia, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

 Verificação dos limites dos perímetros urbanos de Nível 4, confinantes á EN 114, no âmbito do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

 Estudo para aplicação de cores na nova Estação de tratamento de Águas Residuais da Atouguia da Baleia, a 
fornecer ás Águas do Oeste; 

 Levantamento topográfico dos arruamentos envolventes á Escola do 1.º Ciclo de S. Bernardino; 

 Conclusão do plano de alinhamentos na Rua Direita, na Bufarda; 

 Levantamento topográfico da envolvente á Igreja de S. Sebastião, na Serra D´El Rei; 

 Actualização do levantamento topográfico da Rua do Farol Sul, em Peniche; 

 Levantamento topográfico e marcação de áreas de cedência, para a Associação Recreativa de Casais de Mestre 
Mendo; 

 Levantamento topográfico da Rua de Cabo Verde com a Rua das Irmãs Vicentinas, em Peniche; 

 Plano de alinhamentos para rectificação de passeios, na Rua de Cabo Verde com a Rua das Irmãs Vicentinas, em 
Peniche; 

 Plano de alinhamentos na Rua do Carreirinho, na Bufarda; 

 Implantação de marcos, segundo os pontos coordenados fornecidos pelo IGC, na propriedade do Sr. António Dias, 
em Peniche; 

 Implantação de arruamento no loteamento da Papôa, em Peniche; 

 Levantamento da Rua do juncal, na Prageira em Peniche; 

 Digitalização e composição de desenhos sobre o Fosso das Muralhas; 
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 Conclusão da actualização dos desenhos da Antiga Cantina da Cercip; 

 Levantamento para cálculo de área de terreno a alienar, no Beco das Tramangueiras, em Ferrel; 

 Levantamento topográfico da Rua de S. Marcos e Rua de S. Pedro, em Peniche; 

 Elaboração de estudo sobre o património municipal, para possível construção de Habitação Social; 

 Estudo urbanístico e proposta de implantação de estabelecimento de restauração e/ou bebidas, em terreno 
municipal, na Consolação; 

 Proposta para implantação de quiosques na Cidade de Peniche (S1687/07); 

 Projecto de alteração da escadaria de acesso á Igreja de S. Sebastião e construção de rampa, na Serra D´El Rei (2 
soluções); 

 Plano de alinhamentos (2 soluções), na Rua de S. Marcos e Rua de S. Pedro, em Peniche; 

 Levantamento topográfico para cálculo das áreas de 3 prédios na Rua de S. Marcos com a Rua do Visconde, para 
possível aquisição por parte do município, com o objectivo de alargar a Rua e alterar o trânsito;  

 Elaboração da 3.ª solução de alinhamento para a Rua de S. Marcos com a Rua de S. Pedro; 

 Elaboração de desenho para calculo das áreas possíveis de construção após a demolição dos prédios, referente ao 
trabalho designado de n.29; 

 Actualização da base cartográfica e inventariação de compromissos na área de intervenção do Plano de 
Urbanização da Serra D´El Rei; 

 Actualização da base cartográfica e inventariação de compromissos na área de intervenção do Plano de 
Urbanização da Atouguia da Baleia; 

 Elaboração da Carta de alinhamento, do perímetro urbano da Serra D´El Rei; 

 Levantamento topográfico do Caminho da Nora, em Peniche; 

 Reformulação do plano de alinhamentos do Caminho da Nora, com base no aprovado; 

 Projecto de alteração dos acessos (criação de rampas) existentes, na Escola do 1.º Ciclo da Bufarda; 

 Levantamento topográfico da Av. da República, na Serra D´El Rei; 

 Levantamento topográfico da Escola do 1.º Ciclo, na Zona da Central, em Peniche; 

 Plano de alinhamentos da Zona da Lagoeira, na Bufarda; 

 Estudo para alteração interior, no Posto de Turismo, em Peniche. 

 Projecto de alteração dos acessos exteriores, na Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Filtro; 

 Elaboração de plano de alinhamentos na Avenida da Republica, na Serra D´El Rei; 

 Marcação da Estrada do Atlântico e alternativas de ligação à Serra D´El Rei; 

 Levantamento topográfico de terreno ocupado pelo caminho da Barragem, arrendado à Câmara Municipal; 

 Levantamento topográfico da rampa de acesso e sua envolvente, na Praia do Baleal; 

 Elaboração de desenhos de levantamento da rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada, na 
Praia do Baleal; 

 Análise dos elementos entregues na 2.ª proposta do Plano de Urbanização de Ferrel; 

 Levantamento topográfico da zona dos Estaleiros Navais da Gambôa; 

 Levantamento de todas as construções dos Estaleiros Navais da Gambôa; 

 Transposição para base digital dos limites da ADTE Sul de S. Bernardino; 

 Elaboração dos desenhos dos prédios do Bairro dos Funcionários em base digital e proposta para alteração dos 
vãos das caixas de escada; 

 Elaboração de alinhamentos para a construção de muros confinantes com a via pública, nas casas n.º 70 e 95 do 
Bairro do Calvário; 
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 Levantamento topográfico da envolvente ao Cemitério de Atouguia da Baleia; 

 Elaboração dos Termos de Referência da UOPG10 do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça – Mafra; 

 Elaboração da carta de alinhamentos, no âmbito do Plano de urbanização de Atouguia da Baleia; 

 Levantamento topográfico e calculo de áreas da habitação, n.º 2 na Rua dos Belos Ares, em Ferrel (R148/07); 

 Elaboração de estudo para o “Parque de estacionamento de Auto Caravanas”, junto do Centro Coordenador de 
Transportes, em Peniche; 

 Elaboração de dois loteamentos municipais, para a constituição de dois lotes, na Prageira; 

 Levantamento topográfico da Rua dos Livraldos, em Ferrel; 

 Identificação dos “Espaços Industriais”, previstos na Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal, para a 
localização das actividades económicas no concelho; 

 Elaboração de planta de distribuição para a Feira de Artesanato; 

 Elaboração de planta de sinalização aeronáutica do Heliporto nos Bombeiros Voluntários de Peniche; 

 Levantamento topográfico da Praia do Baleal Campismo e envolvente (POOC – P24); 

 Levantamento topográfico da Rua de S. Luzia, em Geraldes; 

 Proposta para a execução de acessos ao parque de estacionamento existente na Praia do Baleal (POOC - P22/23); 

 Proposta para ordenamento do estacionamento, com a colocação de vedações em madeira e sinalética, na Praia do 
Baleal Campismo (P24 – POOC); 

 Proposta para a marcação dos lugares a ocupar pelos feirantes na Praia do Baleal; 

 Proposta para a ocupação de via pública com esplanada (Além da Teoria), na Avenida do Mar em Peniche; 

 Alteração do plano de alinhamentos na Rua das Flores, nos Casais Brancos; 

 Levantamento topográfico da Rua Rodrigo C. Carvalho, em Reinaldes; 

 Estudo dos matérias a aplicar no refeitório e cozinha da Escola da Serra D´El Rei; 

 Verificação de todos os perímetros urbanos incluídos na área de intervenção do Plano de Ordenamento da Albufeira 
de S. Domingos; 

 Proposta para a implantação de rotunda no Largo da Igreja de Geraldes; 

 Levantamento topográfico de três parcelas para implantação de estacionamento, na Praia do Baleal; 

 Execução do mapa de acabamentos e pormenores, referente ao projecto de alterações (interiores) do Centro 
Coordenador de Transportes, em Peniche; 

 Transposição do limite do perímetro urbano de Reinaldes para base digital; 

 Participação nas reuniões e elaboração de fichas para gestão dos trabalhos, no âmbito do SIADAP; 

 Participação na reunião com o Instituto de Estradas de Portugal, nomeadamente com o objectivo de obter 
informação sobre os estudos prévios do traçado do IC11; 

 Elaboração de informação sobre o parecer emitido pela Segurança Social, relativo ao Centro de Dia Acompanha; 

 Preparação de elementos para a apresentação do Plano de Urbanização do Baleal na reunião da Assembleia 
Municipal; 

 Elaboração de informação sobre estudo para a ADTE Sul de S. Bernardino; 

 Rectificação dos limites da área de intervenção do Plano de Pormenor para a UOPG 9 do Baleal, no âmbito dos 
Termos de Referência; 

 Elaboração dos Termos de Referência para o Plano de Pormenor da UOPG 10 – Peniche de Cima – Gambôa; 

 Elaboração dos Termos de Referência para o Plano de Pormenor da UOPG 11 – Papoa; 

 Continuação da proposta de alteração em regime simplificado ao Plano de Urbanização da Zona Sul da Cidade de 
Peniche; 
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 Inicio da elaboração do plano de alinhamentos para a Rua dos Livraldos, em Ferrel; 

 Elaboração de proposta para completar para Norte, o plano de alinhamentos elaborado para a Avenida da 
República, na Serra D´El Rei; 

 Elaboração do projecto de Execução do Museu, na Atouguia da Baleia (2.ª Fase); 

 Elaboração de proposta para a execução de rotunda na zona da Fonte do Rosário; 

 Inicio da elaboração do plano de alinhamentos para a Rua da Saudade, na Bufarda; 

 Conclusão do estudo da rede viária, entre as piscinas municipais e o edifício Verde Mar, em Peniche; 

 Passagem do projecto tipo existente, para o Bairro Luís de Camões, para base digital; 

 Elaboração de proposta para completar o plano de alinhamentos existente para a rua principal, nos Bolhos; 

 Levantamento topográfico de todo o Bairro do Calvário, em Peniche; 

 Levantamento topográfico da Avenida General Humberto Delgado e envolvente, desde o Bairro do Calvário até á 
Marginal Norte; 

 Cálculo da área alienar, referente ao processo R255/06, em Ferrel; 

 Levantamento topográfico da Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia; 

 Implantação de coordenadas na Urbanização da “Tolca” na zona da Fonte do Rosário”, em Peniche; 

 Cálculo da área alienar, referente ao processo R/2245/06, em Ferrel; 

 Verificação da área do lote 84, na Rua do Juncal, na Prageira; 

 Levantamento topográfico na zona do antigo traçado da E.N.114, na Coimbrã; 

 Confirmação dos limites dos muros, representados no Levantamento topográfico elaborado pelo GAT, na Zona ZT2, 
do Plano de Urbanização da Zona Sul da Cidade de Peniche; 

 Levantamento topográfico entre o limite Nascente do parque de campismo municipal e a urbanização Balealsol 
(núcleo D); 

 Elaboração de 63 informações sobre processos (informações prévias, projectos de arquitectura e loteamentos); 

 Participação nas reuniões e elaboração de fichas para gestão dos trabalhos, no âmbito do SIADAP; 

 Levantamento topográfico da zona da Fonte Gótica e envolvente, na Atouguia da Baleia; 

 Participação no Seminário sobre o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 

 Levantamento topográfico da zona do estacionamento a Nordeste da Igreja de S. Leonardo, junto da E.N.114, na 
Atouguia da Baleia; 

 Elaboração de loteamento da zona da “Varginha”, na Serra D´El Rei; 

 Preparação de elementos para a apresentação do Plano de Urbanização de Geraldes /Casais do Júlio/ S. 
Bernardino ao executivo municipal; 

 Elaboração dos Termos de Referência para o Plano de Pormenor da UOPG 10 – Peniche de Cima – Gambôa; 

 Alteração do projecto da rotunda da Rua do Juncal, na Prageira e sua implantação; 

 Continuação da proposta de alteração em regime simplificado ao Plano de Urbanização da Zona Sul da Cidade de 
Peniche (adaptação dos perfis viários á legislação em vigor); 

 Conclusão do plano de alinhamentos para a Rua dos Livraldos, em Ferrel; 

 Actualização do levantamento topográfico e elaboração de proposta para a construção de arruamento provisório de 
acesso ao Instituto Politécnico de Leiria; 

 Elaboração do Caderno de Encargos para a execução do Estudo Especifico para a Recuperação Biofísica do 
Cordão Dunar entre Peniche e o Baleal; 

 Elaboração do Caderno de Encargos para a execução do Plano de Pormenor, referente à UOPG 9 – Baleal/Ferrel; 
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 Elaboração do Caderno de Encargos para a execução do Plano de Pormenor, referente à UOPG 10 – Peniche de 
Cima /Gambôa; 

 Elaboração do Caderno de Encargos para a execução do Plano de Pormenor, referente à UOPG 11 – Papôa; 

 Elaboração de proposta para continuação do plano de alinhamentos (Nascente) na Rua do Caminho do Farol Sul 
(PUZS), em Peniche; 

 Apresentação de proposta para o Orçamento do Plano de 2008, no que se refere a Instrumentos de Planeamento e 
Gestão Territorial; 

 Elaboração de três propostas para implantação de “Projecto Tipo” de escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância, em 
diferentes locais, para implementação do Centro Escolar em Atouguia da Baleia; 

 Participação na reunião sobre – “Estudo de Acessibilidades, Mobilidades, e Transportes nos Concelhos da 
Associação de Municípios do Oeste”, realizada na AMO; 

 Elaboração de quadros de áreas para preenchimento do modelo do IMI, para o Serviço de Finanças, no que se 
refere a parcelas alienadas pelo Município; 

 Elaboração de informação sobre diversos pedidos de legalização de habitações no Bairro do Visconde, em Peniche; 

 Elaboração de plano de alinhamentos, com execução de perfis transversais e longitudinais para a Rua da Saudade, 
em Geraldes; 

 Levantamento topográfico da Rua da Santíssima Trindade, em Geraldes; 

 Elaboração de plano de alinhamentos, com execução de perfis transversais e longitudinais para a Rua da 
Santíssima Trindade, em Geraldes; 

 Execução de proposta de alinhamentos para o Casal Salgueiro; 

 Conclusão do projecto da rede viária, estacionamentos e arranjos exteriores na envolvente ao Edifício Verde Mar, 
em Vila Maria; 

 Elaboração de desenhos em base digital da Escola – EB1 da Ribafria; 

 Levantamento topográfico de dois espaços de estacionamento no Bairro de Santa Maria, em Peniche; 

 Elaboração de dois estudos para execução de estacionamentos, no Bairro de Santa Maria, em Peniche; 

 Elaboração de informação sobre o teor do oficio enviado pela Direcção Geral de Ordenamento do território e 
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), sobre as Alterações ao Plano director Municipal (Alterações de Regime Simplificado); 

 Análise das propostas e elaboração do relatório para a execução do Estudo Especifico para a Recuperação Biofísica 
do Cordão Dunar entre Peniche e o Baleal; 

 Definição de Objectivos da Divisão, no âmbito do SIADAP; 

 Contabilização da população prevista na Zona do Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche, a 
pedido dos SMAS; 

 Contabilização do número de fogos e habitantes, na área de intervenção do plano de Urbanização de Ferrel, para 
calculo da capacidade das infra-estruturas existentes (DPGU); 

 Análise do Relatório da 2.ª Fase do Plano de Urbanização de Ferrel; 

 Marcação de pontos coordenados (fornecidos pelo Instituto Geográfico Português (IGP)), no plano de alinhamentos 
elaborado para a Rua Rodrigo de Carvalho, em Reinaldes; 

 Elaboração de informação sobre os lotes alienados pelo Município no Casal Moinho na 1.ª fase, que ainda estão por 
ocupar; 

 Elaboração de dossier, com todos os elementos disponíveis na Divisão, sobre a Zona Industrial do Vale do Grou; 

 Elaboração de dossier com a localização de todas as Escolas do 1.º Ciclo do concelho, com a marcação dos 
estabelecimentos de restauração mais próximos; 
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 Actualização da Carta de Equipamento Escolar do concelho; 

 Levantamento topográfico da Avenida General Humberto Delgado e envolvente, desde o Bairro do Calvário até á 
Marginal Norte; 

 Elaboração de proposta para a implantação de rotunda, na Rua da Cruz das Almas/ Rua Barbosa do Bocage / Rua 
dos Livraldos, em Ferrel; 

 Levantamento topográfico da Rua do Galhalhaz, em Peniche; 

 Levantamento topográfico na Travessa das Tramagueiras, na Bufarda; 

 Levantamento topográfico da Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia; 

 Levantamento topográfico da Travessa do Forno da Cal, na Serra D´El Rei; 

 Levantamento topográfico da Rua do Cataló, em Ferrel; 

 Levantamento topográfico para actualização do Loteamento Municipal do Casal Moinho; 

 Levantamento topográfico entre o campo de futebol do Grupo Desportivo de Peniche e a Estrada de Ligação á Praia 
dos Super Tubos; 

 Levantamento topográfico da Travessa dos Clérigos, em Geraldes; 

 Cálculo da área alienar, referente ao processo R1289/05; 

 Cálculo da área alienar, referente ao processo C821/07; 

 Levantamento topográfico do arruamento entre a Escola E.B. 2,3 e o Caminho do Farol Sul; 

 Implantação de coordenadas na Urbanização da “Tolca” na zona da Fonte do Rosário”, em Peniche; 

 Cálculo da área de cedência ao domínio público, na Rua dos Delgados, no Casal Fetal; 

 Elaboração de plano de alinhamentos para a Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia; 

 Levantamento topográfico da Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia; 

 Levantamento topográfico da Escola N.º 3 - do 1.º Ciclo, de Peniche. 

 Elaboração das Fichas Individuais com definição dos objectivos, no âmbito do SIADAP; 

 Conclusão da Ficha Individual da Divisão, com descrição dos indicadores, métrica e metas; 

 Levantamento topográfico da Rua dos Galos, em Lugar da Estrada; 

 Levantamento topográfico da Rua da Pedreira, na Atouguia da Baleia; 

 Alteração/Adaptação do Projecto Tipo para a construção de Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância (fornecido pela 
DREL) e sua implantação no recinto da Escola EB 2,3 da Atouguia da Baleia (peças escritas e desenhadas – Candidatura); 

 Elaboração de projecto para a construção de escada de acesso entre o Bairro da Prageira e a Urbanização 
Dunamar, em Peniche; 

 Actualização do plano de alinhamentos da Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia; 

 Elaboração de proposta para ampliação do Jardim de Infância de Geraldes (memória descritiva e planta de 
implantação – candidatura); 

 Actualização dos compromissos na área de intervenção do Plano de Urbanização do Baleal (Reformulação); 

 Actualização dos compromissos na área de intervenção do Plano de Urbanização de Ferrel. 
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4.3 Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas 
 
Relativamente a esta Divisão, a seguir se indica a listagem das principais tarefas efectuadas durante o ano de 
2007: 
 

 

 

Projectos e Concursos 

 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE 
Proc. n.º 313/DOM/06 - Valor da adjudicação: € 23.668.42 + IVA. 
Concurso concluído. 

 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA BUFARDA – JARDIM DE INFÂNCIA 
Proc nº 428.B2/DOM - Valor da adjudicação: € 48.052.16 + IVA. 
Concurso concluído. 

 CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NA RUA DOS DELGADOS – CASAL FETAL 
Proc. n.º 433.B/DOM - Valor da adjudicação: € 18.182.73 + IVA. 
Concurso concluído. 

 NOVAS INSTALAÇÕES DA ACÇÃO SÓCIO-CULTURAL / COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 
Proc. n.º 433.B/DOM - Valor da adjudicação: € 84.806.23 + IVA 
Concurso concluído. 

 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DA BUFARDA E N.º 2 (FILTRO) DE PENICHE. 
Valor total de aquisição: € 44.918,00 + IVA. 
Concurso concluído. 

 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE - Proc nº 314/DOM  
Adjudicada à firma Henrique Querido, Lda. pelo valor global de 485.210,72 € + IVA. 
Encontra-se a aguardar aprovação do contrato pelo Tribunal de Contas. 

 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ATOUGUIA DA BALEIA. 
Apoio à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia no Lançamento do concurso. 

 CONSTRUÇÃO DO LAR IDOSOS DE FERREL – 2.ª FASE 
Apoio à Associação de Solidariedade Social de Ferrel na abertura do concurso e análise de propostas. 

 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA SERRA D´EL REI 
Proc. 568/05 - Colaboração com Junta de Freguesia na elaboração do processo de concurso. 
Retirado destes serviços. 

 REMODELAÇÃO DO MOINHO VELHO – CERCIP 
Colaboração com CERCIP na preparação de concurso para execução de empreitada; 
Acompanhamento de projecto - Projecto concluído em 06/06/2007 por projectista exterior. 
Assunto retirado desta Divisão em 21/06/2007. 

 CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADES – RAMPAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO DA CERCIP – RUA DR. JOÃO DE 
MATOS BILHAU”. 
Concurso em fase de relançamento 
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Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Shst) 

 Gestão e acompanhamento da coordenação de segurança, higiene e saúde em obra da empreitada de CONSTRUÇÃO 
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (BM2), incluindo participação na reunião mensal da comissão de 
segurança e informação de relatórios, actualização das comunicações prévias à IGT e outras propostas emitidas pelo 
Coordenador de Segurança em obra (Obra Parada). 

 Gestão e acompanhamento da coordenação de segurança, higiene e saúde em obra da empreitada de ARRANJOS 
URBANÍSTICOS DO CAMPO DA REPÚBLICA, ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE S. PEDRO, incluindo 
participação na reunião mensal da comissão de segurança e informação de relatórios actualização das comunicações 
prévias à IGT e outras propostas emitidas pelo Coordenador de Segurança em obra (Concluído). 

 Gestão e coordenação de segurança em obra da empreitada de ”CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVª 
MONSENHOR BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA 1ª FASE – ESPAÇOS VERDES, incluindo visita 
semanal à obra e gestão dos procedimentos administrativos inerentes (em curso). 

 Gestão e coordenação de segurança em obra da empreitada de ”REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 
Nº 2 DE PENICHE (ESCOLA DO FILTRO) Proc n.º 427.B/DOM”, incluindo visita semanal à obra e gestão dos 
procedimentos administrativos inerentes (Obra concluída). 

 Gestão e coordenação de segurança em obra da empreitada de ” REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 
DA BUFARDA – PROCº 428.B/DOM/2005””, incluindo visita semanal à obra e gestão dos procedimentos 
administrativos inerentes (Obra concluída). 

 Gestão e coordenação de segurança em obra da empreitada de ” RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE S. JOSÉ E 
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE ATOUGUIA DA BALEIA – 1ª FASE – proc. n.º 431.B/DOM”, incluindo visita semanal à 
obra e gestão dos procedimentos administrativos inerentes (Obra concluída). 

 Acompanhamento da adjudicação quanto às questões de segurança da empreitada de BENEFICIAÇÃO DA EM – 578, 
ENTRE FERREL E ATOUGUIA DA BALEIA – CONSTRUÇÃO DE VALETAS - PROC. N.º 775.1/DOM (obra concluída). 

 Acompanhamento da adjudicação quanto às questões de segurança da empreitada de BENEFICIAÇÃO DAS 
ESTRADAS MUNICIPAIS ENTRE FERREL E ATOUGUIA DA BALEIA E FERREL E SERRA D`EL REI – 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROC. N.º 777/DOM, (obra concluída). 

 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE PROC. N.º 313/DOM/06  
Análise e validação do desenvolvimento do plano de segurança concluído. 

 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA BUFARDA - JARDIM-DE-INFÂNCIA - PROC Nº 428.B2/DOM  
Gestão da SHST e Coordenação de Segurança em obra. 
Serviço concluído. 

 Elaboração de inquérito e politica de prevenção de SHST no município e a distribuir oportunamente por todos os 
funcionários do município (concluído). 

 Elaboração de Proposta de alteração ao RMUE sobre Segurança, Higiene e Saúde a cumprir em obras particulares. 

 Visita à Feira Internacional de Segurança “SEGUREX”, no dia 17/03/2007 (Sábado). 
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Acessibilidades 

 Elaboração de documento de verificação da nova legislação de Acessibilidades a entrar em vigor dia 8/02/2007 - 
Decreto – Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto – (Parado). 

 Acompanhamento da ocupação da via pública na Av. Do Mar. 

 Análise do projecto do Museu da Atouguia quanto às questões de acessibilidades. 

 Estudo de acessibilidades para o Lugar da Estrada. 

 Estudo de acessibilidades na Avenida do Mar (Parado). 

 Propostas de acessibilidades para vários loteamentos.  

 Alteração à proposta de acessibilidades para a Prageira, junto ao Campo Polidesportivo. 

 Acompanhamento do Plano de Intervenção de Acessibilidade (PIA), no âmbito da Rede de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para todos, em elaboração pela APPLA (em curso). 

 Informação sobre acessibilidades e drenagem de águas pluviais para a Rua de St.º António em S. Bernardino. 

 Análise de processos com obras de urbanização, no âmbito das acessibilidades. 

 Atendimento de diversos técnicos para esclarecimentos sobre acessibilidades. 

 Presença em acção de formação sobre acessibilidade que decorreu no INR, em Lisboa durante o dia 30/10/07. 

 
 

Participação em Vistorias de Verificação de Salubridade e Segurança 

 Dez vistorias para efeitos de verificação das condições de segurança e habitabilidade, incluindo a elaboração dos 
respectivos autos de vistoria, no 1.º bimestre. 

 Edifício em ruínas - Francisco Leal Dias Clara - Rua dos Bombeiros Voluntário e Rua 1º de Dezembro (Relatório).  

 Edifício abandonado – Gaveto Rua dos Airinhos e Rua João Baptista Frazão - Proc nº 557/87 - (Relatório).  

 Edifício em ruínas - Largo 25 de Abril, Casais Brancos (Vistoria e Relatório). 

 Estabelecimento de Restauração e bebidas - Carlos Silva - Serra D’ El Rei (Vistoria). 

 Habitação particular - Idalina Maria Lourenço Grandela Pereira - Rua dos Pescadores,nº8 Ilha do Baleal –Ferrel 
(Vistoria e Relatório). 

 Habitação particular - Maria Santana Colaço - Rua S. Marcos, Peniche (Vistoria). 

 Edifício colectivo -  Rua Cruz das Almas, n.º  Peniche (Vistoria). 

 Edifício em ruínas - Largo do Pocinho, Peniche – António Joaquim P. Ramos e António Filipe da Costa – Proc.º 28/04 - 
(Vistoria). 

 Rua General Humberto Delgado em Peniche – Caixa Económica Montepio Geral (Vistoria e Relatório). 

 Raul José Bizarro Correia (Vistoria). 

 Rua do Galhalhaz (Vistoria). 

 570/98 – Baleal Sol, Construções e Turismo, Lda – Rua Engº Carlos Alberto Guerreiro (Relatório) 

 Baleal Sol, Construções e Turismo Lda. 

 Carlos Filipe Ferreira Silva 

 Ermelinda Esperança Januário Belo Oliveira 

 Rua Humberto General Delgado – Açoreana  
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 Rua Cruz das Almas n.º 37 

 Rua dos Airinhos e Rua João Baptista Frazão 

 Rua de São Marcos n.º 25 – 1º andar – Peniche 

 Rua José Estêvão, n.º 59, Peniche 

 Luís Alberto de Carvalho Patrício – Baleal Sol I 

 Repartição das Finanças 

 Dionísio Ricardo Conceição Alves 

 Herdeiros de João Serafim Farto (Restaurante Partiarca) 

 Herdeiros de Luís da Conceição Cristo 

 Casal António Luís n.º 2 (Solicitado pela Acção Social) 

 Rua Cabo Avelar Pessoa, nº 5, Peniche 

Obs.: Algumas vistorias já realizadas aguardam oportunidade para elaboração do relatório respectivo. 

 
 
 

Participação em Vistorias para Recepção de Obras de Urbanização 

 Cerca de 10 vistorias para efeitos de recepções provisórias ou parciais de infraestruturas, incluindo a elaboração dos 
respectivos autos de vistoria, no 1.º bimestre do ano. 

 L1/99 – João Ramos (Vistoria). 

 L9/97 – JC Carreira (Serra D´ El Rei) (Vistoria). 

 L9/00 - Ana Cristina Gomes Silvério Julião e Outros (Vistoria).  

 L2/02 - Carlos José Sousa Vitorino (Vistoria). 

 L7/01 - Imojúlio Sociedade de Investimentos Imobiliários Lda (Vistoria). 

 L2/95 - Daniel Oliveira dos Santos - Alto Foz (Vistoria). 

 L9/00 - Ana Cristina Gomes Silvério Julião e Outros (Auto).  

 Proc. - 402.B/DOM - Edifico da Cantina do Centro Social do Pessoal da Câmara (Vistoria). 

 L11/99 - Tecnipen, Construções e Urbanizações, Lda (Vistoria). 

 L5/02 - Silrreira Construções, Lda (Vistoria). 

 L9/97 – J.C. Carreira Construções, Lda. 

 L2/02 – Carlos José Sousa Vitorino 

 L12/98 – Rogério Rosário da Ascensão 

 L11/97 – Vigobra Sociedade de Construções  

 Campo Polidesportivo da Prageira 

 Estacionamento junto ao estádio do GDP 

 Edifício da cantina do centro social do pessoal da Câmara 

 L11/97 – Vigobra 
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Informação de Processos Particulares e Cálculos de Encargos 

 Informação de 6 processos de loteamentos, incluindo cálculo de encargos, estimativas orçamentais de infraestruturas 
exteriores, acessibilidades, infraestruturas viárias, redes de abastecimento de gás e informações finais com 
condicionantes a incluir no alvará. 

 Proposta de actualização de encargos aplicáveis a loteamentos e edificações e actualização das folhas de cálculo 
respectivas. 

 L4/03 - Empreendimar Sociedade de Construções, Lda. 

 Proc nº 544/06 - Natércia Nala Lemos Madeira Canhoto.  

 L4/05 - Leonardo Vitorino Fernando.  

 L17/98 - José dos Ramos e Outros.  

 L1/02 – Albifrank - Engenharia e construções, Lda.  

 L7/01 - Imojúlio Sociedade de Investimentos Imobiliários Lda. 

 L7/01 - Imojúlio Sociedade de Investimentos Imobiliários Lda. 

 L8/98 - Luís Alberto Rodrigues Santana. 

 L9/02 - Habinunes – Construções e Urbanizações. 

 L10/98 - João Manuel Ferreira Fonseca. 

 L2/06 - Francisco Sabino da Mata. 

 L3/06 - Álvaro Nuno da Silva e Outros. 

 L18/01 - Peniche Lar, Lda. 

 L28/86 - Sirusa, Sociedade de Investimento Rurais e Urbanos, Lda. 

 L1/02 - Albifrank – Engenharia e Construções, Lda. 

 L5/04 - João dos Santos Fernandes Afra. 

 579/06 - Caixa Geral de Depósitos, Lda. 

 L11/98 - Grafi – Sociedade Imobiliária. 

 L15/00 - INBOX – Promoção Imobiliária, Lda. 

 Proc. 101/07 Petróleos de Portugal – Petrogal S.A. 

 L11/01 - Ezequiel Franco Costa 

 L11/02 – Construções Rogério e Filhos 

 L19/99 – Choro-mar Sociedade de Investimento e Turismo 

 L1/01 - Augusto Carlos – Construções, Civis, Obras Públicas e Industria. 

 L3/06 - Álvaro Nuno da Silva e Outros. 

 L15/01 - MEH Construções. 

 L9/00 – Ana Cristina Gomes Silvério Julião e Outros 

 Proc.338/05 – Domingos de Barros Cerqueira 

 Proc.337/05 – Domingos de Barros Cerqueira 

 Proc.330/04 – Meia Via – Turismo, Habitação  

 L2/02 – Carlos José Sousa Vitorino 

 L2/05 – Silreira Construções, Lda 
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 Proc.78/07 – Luís Gonzaga Gomes Sebastião  

 Proc.79/07 – Luís Gonzaga Gomes Sebastião  

 L22/99 – Dinoalves Construções 

 Proc. 101/07 – Petróleos de Portugal, S.A. 

 Proc. R2360/D – Gavedra – Comercialização e Técnicos de Gás 

 L14/02 – António Mateus da Silva. 

 382/06 – Ludgero Gomes Construções, Lda. 

 L19/00 – Construções Geraldes, Lda 

 INF1/03 – Contrucouto, Lda. 

 L3/99 – Joaquim Filipe e Filhos, Lda. 

 L3/07 – António Ernesto da Silva Lucas e Outros. 

 L5/07 – João dos Santos Fernandes Afra. 

 L8/02 – Nicim Sociedade de Construção. 

 L18/85 – Francisco Ferreira Baratizo. 

 Proc. 551/05 – Mastro Azul, Lda . 

 Proc. 410/07 – Eduardo Alves Gavino Chagas. 

 L22/99 – Dinoalves Construções. 

 L12/98 – Construções Rogério e Filhos, Lda. 

 Proc.351/06 – Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz . 

 L15/98 – Cooperativa agrícola de Serra D´EL Rei 

 L17/98 – Sociedade Construção José Manuel Martins 

 Proc. 330/04 – Meia Via – Turismo e Habitação, S.A.  

 L18/00 – Evaristo Silva Cavalheiro 

 Proc. 62/06 – Álvaro da Conceição Oliveira 

 L7/97 – Rogério Lopes Barrado e Outros 

 Proc.67/06 – Lucílio Oliveira Antunes 

 Proc. 405/06 – Mapril e Lino, Lda  

 Proc. 551/05 – Mastro Azul, Lda . 

 L15/96 – José da Conceição Gonçalves.  

 L2/07 – Diamantino Jacinto Soares 

 Atendimento de diversos requerentes e projectistas 
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Informação de Processos de Gás 

 Proc. 371/03 – Óscar Daniel Correia Franco 

 Proc. R2344/06 -  Gravedra 

 Proc. 146/07 – Gravedra – Urbanização do Cerco (L21/99) 

 Elaboração de Ficha de Verificação para vistorias Finais de Reservatórios de gás enterrados 

 

Vistoria a Condições de Segurança de Ocupação da Via Pública 

 Vistoria, informação e atendimento do Proc. R1702/07 -  Lucílio Oliveira Antunes. 

 Vistoria, informação e atendimento do Proc. 551/05 – Mastro Azul, Lda . 

 Vistoria, informação e atendimento do processo de Dionísio Ricardo Conceição Alves 

 

Outros Trabalhos Elaborados na DPOI 

 Acompanhamento de estágio profissional da Eng.ª Civil Tânia Silva. 

 Acompanhamento do estágio profissional do  Sr. Mauro Penteado (Técnico de Segurança nível 3) 

 Presença no lançamento do Livro “Guia Técnica de Reabilitação Habitacional”, Lançado pelo LNEC e INH no dia 
28/02/2007. 

 Elaboração de proposta de minuta do termo de responsabilidade a apresentar pelos projectistas, de acordo com o 
previsto na legislação aplicável. 

 Participação em reuniões diversas sobre o SIADAP. 

 Elaboração de fichas para implementação do SIADAP. 
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5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
 
O Departamento de Obras Municipais é composto por Duas divisões: 

 Divisão de Gestão e Empreitadas e Infra-estruturas (D.G.E.I.); 
 Divisão de Construção e Conservação (D.C.C.). 

 
Na DGEI, destacam-se como principais funções: 

 Efectuar o acompanhamento e gestão das obras municipais realizadas por empreitada, 
levadas a cabo por empresas externas ao município; 

 Promover a gestão e fiscalização de obras de infra-estruturas urbanísticas a cargo de 
particulares e loteamentos urbanos, assim como elaborar relatórios e informações 
periódicas sobre a evolução da sua execução. 

 
Na DCC., as funções a realçar são: 

 Análise de projectos, medição e orçamentos, elaboração e participação de vistorias e 
preparação de obras por administração directa do município; 

 Gestão dos Armazéns Gerais da Câmara Municipal de Peniche; 
 Gestão do sector de equipamentos e materiais, usados em obras por administração 

directa; 
 Implementação, aplicação e substituição de sinalização de trânsito; 
 Organização e execução tarefas relacionadas com os serviços de canalização, 

carpintaria e Pintura. 
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A Direcção do Departamento de Obras Municipais, no decorrer do ano de 2007, teve como tarefas 
mais significativas as seguintes: 

 
1. Gestão na elaboração de estimativas de custo e orçamentos de obras diversas; 
2. Preparação, participação e elaboração de mapas de trabalho, mensais, referentes às diversas actividades a 

desenvolver pela D.C.C.; 
3. Participação e aconselhamento técnico, assim como a elaboração de propostas para a resolução de problemas 

colocados pelos responsáveis políticos; 
4. Implementação de regras e procedimentos ao nível da Higiene, Segurança e Saúde no trabalho; 
5. Participação em reuniões da comissão de trânsito; 
6. Acompanhamento e participação em reuniões técnicas com entidades oficiais externas à Câmara Municipal de 

Peniche, sobre assuntos relacionados com o município, das quais, se destaca, a reunião de planeamento da obra 
a levar a efeito no centro coordenador de transportes; 

7. Participação em concursos de pessoal como membro do júri; 
8. Participação em concursos de aquisição de materiais como membro da comissão de abertura e análise de 

propostas; 
9. Participação em concursos públicos de empreitadas como membro da comissão de abertura e análise de 

propostas; 
10. Participação em diversas reuniões, com os vários serviços municipais, nomeadamente D.P.G.U., S.M.A.S e D.E.A, 

para articulação e planeamento dos trabalhos para as obras planeadas ou em curso; 
11. Participação em diversas reuniões de preparação para a realização de obras, nomeadamente em escolas do 1º 

ciclo e Jardins de Infância do Município; 
12. Participação em vistorias de propriedade horizontal; 
13. Elaboração de diversos relatórios técnicos; 
14. Elaboração de projectos de construção de 2 pontes sobre o Rio de Casal de Moinho; 
15. Coordenação da fiscalização das obras referidas no ponto anterior; 
16. Coordenação da fiscalização de obras por empreitada a cargo da D.G.E.I.; 
17. Coordenação da fiscalização de loteamentos urbanos a cargo do sector de fiscalização de obras de infra-

estruturas urbanísticas; 
18. Coordenação geral dos diversos sectores da D.C.C.; 
19. Despachos diários de documentação geral do município (Informações, Expediente, Ordens de serviço, etc.); 
20. Acompanhamento e participação em diversos projectos elaborados pelo D.P.G.U.; 
21. Participação em diversas reuniões públicas sobre várias obras em curso; 
22. Acompanhamento directo no processo de rescisão do contrato com a Condop, empresa responsável pela 

empreitada de construção da futura Biblioteca Municipal; 
23. Participação na elaboração de plano e orçamento anual do município; 
24. Participação em várias Assembleias Municipais; 
25. Participação em reuniões ordinárias da Câmara; 
26. Elaboração periódica de relatórios de actividades para apresentação nas assembleias Municipais 
27. Apoio ao serviço de Protecção Civil; 
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28. Apoio e aconselhamento técnico permanente ao Sr. Vice-Presidente responsável pelo D.O.M.; 
29. Apoio e aconselhamento técnico às diversas juntas de Freguesia; 
30. Coordenação técnica do reforço estrutural do edifício da Nau dos Corvos; 
31. Participação no processo de aquisição da nova motoniveladora; 
32. Coordenação dos serviços nas intervenções na ilha das Berlengas; 
33. Atendimento a munícipes; 
34. Participação na implementação do SIADAP; 
35. Participação na criação de um plano informático interno com vista à gestão da fiscalização de obras de infra-

estruturas de loteamento; 
36. Participação no seminário sobre “Muros de Contenção Segmentados”, promovido pela ordem dos engenheiros; 
37. Elaboração do relatório de actividades do D.O.M., relativo à comissão de serviço do triénio 2005-2008; 
38. Coordenação, gestão, ligação e uniformização de critérios e procedimentos nos diversos serviços do D.O.M., com 

a contínua motivação e responsabilização dos diversos técnicos ao serviço do departamento. 
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5.1 Divisão de Construção e Conservação 
 
Os quadros que a seguir se apresentam descrevem resumidamente as diversas intervenções 
desenvolvidas pelo Departamento de Obras Municipais – Divisão de Construção e Conservação 
(Canalização, Pintura, Sinalização, Carpintaria, Asfaltamento, e Construção Civil), no decorrer do ano 
de 2007.  
 

 
Arruamentos 

 

 Manutenção e conservação de arruamentos na freguesia de Atouguia da Baleia  
- Aplicação de tapete betuminoso em diversos arruamentos da freguesia; 
- Rebaixamento de passeios - Acessibilidades; 
- Reparações diversas de abatimentos em via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularização do terreno e aplicação de tapete betuminoso na Rua da Lagoeira em Geraldes 

 Manutenção e conservação de arruamentos na freguesia de Serra D’El-Rei  
- Construção de passeios; 
- Reparações diversas de abatimentos em via. 

 Manutenção e conservação de arruamentos na freguesia de Ferrel  

 Manutenção e conservação de arruamentos em Peniche  
- Aplicação de tapete betuminoso; 
- Rebaixamento de passeios; 
- Construção de passeios; 
- Reparação de abatimentos na via ou passeio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          
  

Rebaixamento de passeio na Rua Adelino Amaro da Costa Rebaixamento de passeio junto à CERCIPENICHE 
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 Estrada Municipal entre Ferrel, Casais Mestre Mendo e Serra D’El-Rei 
- Construção de travessias em valetas;  
- Execução de valeta em betão.  

 
 
 
 
 
 

 

Execução de travessias e valetas 

 Estrada de ligação ao IP6 Peniche a Casal da Vala 
- Manutenção da Via. 

 Estrada Municipal entre Ferrel e Atouguia da Baleia 
- Regularização de taludes. 

 
 
 
 
 
 
 

Regularização de taludes 

 
 
 

Caminhos 
 

 Manutenção e conservação de caminhos agrícolas na freguesia de Serra D’El-Rei 

 Manutenção e conservação de caminhos agrícolas na freguesia de Atouguia da Baleia  

 Manutenção e conservação de caminhos agrícolas na freguesia de Ferrel 

 Manutenção e conservação de caminhos em Peniche 
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Arranjos Urbanísticos 

 Arranjos urbanísticos na envolvente ao Clube Recreativo Penichense 
- Substituição de tubagem de rega; 
- Execução de rede de drenagem de águas pluviais; 
- Construção de sumidouros;  
- Abertura de caixa para aplicação de calçada miúda; 
- Aplicação de guia; 
- Aplicação de pó de pedra; 
- Acompanhamento da prestação de serviço de calcetamento; 
- Reparação de valetas em calçada muída. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               
 

Fotografia 10 – Antes da intervenção Fotografia 11 – Aplicação de guia Fotografia 12 – Após a intervenção 

 Arranjos urbanísticos na Rua das Berlengas, em S. Bernardino 
- Execução de rede de drenagem de águas pluviais; 
- Aplicação de guia; 
- Aplicação de grelhas;  
- Construção de muretes para floreiras; 
- Pintura dos muretes; 
- Aplicação de pilaretes; 
- Acompanhamento da prestação de serviço de calcetamento. 

 Arranjos urbanísticos na Rua N. S. da Esperança, em Lugar da Estrada 
- Execução de passeios; 
- Execução de rampa para pessoas com mobilidade condicionada; 
- Aplicação de lancil de cimento e lancil de pedra; 
- Execução de baia de estacionamento; 
- Aplicação de tapete betuminoso na área destinada a estacionamento; 
- Calcetamento de passeios; 
- Aplicação de pavimentos em “pavê”; 
- Aplicação de lajetas na rampa para pessoas com mobilidade condicionada; 
- Remoção e adaptação de obstáculos existentes, degraus e muretes das habitações do arruamento. 
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 Arranjos urbanísticos no Porto de Areia Sul 
- Execução de escadaria; 
- Execução do sistema de drenagem de águas pluviais; 
- Execução de um poço drenante; 
- Pintura dos muretes da escada; 
- Aplicação de lancil para delimitação da área destinada ao Parque Infantil e sua zona envolvente; 
- Aplicação de equipamento infantil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção de Parque Infantil e envolvente 

 Arranjos urbanísticos na Praça N. S. da Boa Viagem 
- Continuação de aplicação de guia e lancil; 
- Continuação de aplicação de pavimentos (“pavê” e lajetas); 
- Aplicação de tapete betuminoso nas baias de estacionamento; 
- Aplicação de bancos e papeleira; 
- Montagem e colocação de sinalização vertical; 
- Pintura de passadeiras e baia de estacionamento. 

         

Antes da intervenção 
 

Aplicação de pavimentos Após a intervenção e aplicação tapete betuminoso 

 Cantos e Recantos em Peniche 
- Regularização e enchimento do terreno; 
- Construção de murete em alvenaria; 
- Aplicação de lancil em pedra; 
- Aplicação de lajetas na zona de rebaixamento; 
- Construção de palco; 
- Acompanhamento da prestação de serviço de calcetamento. 
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 Arranjos Urbanísticos na Rua do Juncal 
- Execução de baia de estacionamento levantamento do lancil existente, aplicação de lancil e guia de betão; 
- Aplicação de tubagem para iluminação pública; 
- Aplicação de pavimento tipo “Pavê”; 
- Execução de rebaixamentos de passeio junto a passadeiras; 
- Construção de muros de suporte de terras; 
- Execução de baia para colocação de Ecoponto e contentores de resíduos domésticos; 
- Aplicação de tapete betuminoso na baia de estacionamento e na baia de contentores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Execução de baia de estacionamento e inicio da construção do muro de suporte 

 Arranjos Urbanísticos no Campo da República e envolvente à Igreja de S. Pedro 

 Intervenções no Parque Urbano 
- Regularização e enchimento do pavimento com tout-venant para a construção do Parque de Estacionamento 
junto ao Parque de Campismo Municipal; 
- Aplicação de balizas no Campo de Jogos com relva sintética; 
- Aplicação de poste de iluminação. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Regularização do pavimento no Parque de Estacionamento junto ao Parque de Campismo Municipal  
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Edifícios Municipais 
 Reparações diversas em edifícios municipais ao nível de carpintaria, pintura, canalização e construção 

civil 
- Edifício Vasco da Gama; 
- Edifício Paços do Concelho; 
- Museu; 
- Fortaleza; 
- Piscinas Municipais; 
- Espaço Internet; 
- Turismo. 

 Reparações diversas no Parque de Campismo Municipal 
- Remodelação do balneário B1; 
- Reparações diversas ao nível de carpintaria, pintura, canalização e construção civil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aplicação de azulejos no Balneário B1 do Parque de Campismo Municipal  
 

 Intervenções gerais nos Armazéns Gerais 
- Limpeza do estaleiro dos armazéns; 
- Construção de divisória para arrumação de cadeiras de crianças pertencentes aos autocarros; 
- Construção de cabine de botijas da serralharia; 
- Regularização e enchimento com tout-venant na zona vedada e junto aos silos; 
- Execução de 2 poços drenantes; 
- Execução de sumidouros na entrada do armazém; 
- Isolamento da laje dos escritórios; 
- Regularização e enchimento do terreno para aplicação de tapete betuminoso no estaleiro; 
- Arrumação dos materiais e equipamentos nas secções pertencentes à DCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Regularização e enchimento do terreno 
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 Reforço estrutural no edifício do Restaurante “Nau dos Corvos” 
- Recuperação e reconstituição das vigas de apoio, localizadas na sala de refeições; 
- Demolição do elemento em consola; 
- Construção do murete de vedação no terraço acessível; 
- Soldadura final de vigas e pilares metálicos; 
- Pintura e a esmalte das vigas e pilares metálicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reforço estrutural 
 

 Intervenções no Edifício da Acção Social ao nível de Carpintaria 
 
 

Abrigos Rodoviários 
 

 Montagem e aplicação de abrigos rodoviários 
- Largo S. Sebastião, em Geraldes; 
- Lugar da Estrada; 
- Avenida do Mar, em Lugar da Estrada; 
- Rua Principal, no Casal Moinho; 
- Rua General Humberto Delgado, em Peniche; 
- 2 abrigos na Avenida do Mar, em Ferrel; 
- Rua de S. António, nos Bolhos; 
- Rua Principal, na Bufarda; 
- Largo Padre F. de Almeida, em Geraldes. 

 
 
 

Sinalização Vertical e Sinalização Horizontal 

 Montagem e aplicação de sinalização vertical e sinalização horizontal em Peniche e concelho 
 
 

Parques de Estacionamento 
 Construção de parque de estacionamento de apoio à Praia do Baleal 

 Reparações no parque de estacionamento Parque Central 

 Intervenções no parque de estacionamento junto à alfandega  

 Construção de parque de estacionamento junto ao Balealcampismo 
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Escolas EB1 e Jardins de Infância 
 Reparações diversas nas Escolas EB1 da Freguesia de Ferrel 

- Reparações diversas ao nível de carpintaria, canalização e construção civil; 
- Adaptação de uma sala de aula para biblioteca. 

 Reparações diversas nas Escolas EB1 e Jardins de Infância da freguesia de Atouguia da Baleia ao nível 
de carpintaria, canalização e construção civil 

 Remodelação do pátio exterior do Jardim de Infância de Geraldes 
- Limpeza da caixa de areia existente; 
- Abertura de caixa de pavimento na totalidade da área; 
- Execução do sistema de drenagem de águas pluviais e águas domésticas; 
- Execução de sumidouros; 
- Aplicação de lancil/guia, para delimitação das diversas áreas no exterior; 
- Colocação de areia, na área preconizada como Parque infantil; 
- Pavimentação da área pré-definida, com “pavê”;   
- Execução de caldeiras em torno das plantações; 
- Instalação de bebedouro. 

Antes da intervenção Colocação de drenos Após a intervenção 

 Intervenção na Escola EB1 de Atouguia da Baleia 
- Pintura interior dos dois edifícios (4 salas, 2 pátios cobertos e 2 átrios); 
- Aluguer de 2 módulos pré-fabricados para instalações sanitárias; 
- Ligação de água e esgoto aos módulos; 
- Regularização do pátio exterior; 
- Aplicação de 2 balizas; 
- Execução e aplicação de 4 placares em corticite; 
- Execução e aplicação de uma prateleira para colocação do telefone;  
- Reparação do telhado do pavilhão; 
- Reparação do muro envolvente à escola.  

  

Pintura de um átrio Aplicação de balizas e regularização do pátio 
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 Escola EB1 de Serra D’El-Rei  
Reparações diversas ao nível de Carpintaria, Canalização e Construção Civil 
Construção de um refeitório 

- Remoção de pavimento em madeira na sala destinada à cozinha; 
- Reparação de fissuras existentes; 
- Execução de uma parede divisória no átrio, para criar uma sala de refeições; 
- Remoção de porta e janelas; 
- Abertura de vão para a colocação de porta; 
- Colocação de porta e janela; 
- Construção de porta e respectiva adula para a sala de refeições; 
- Execução de rede de águas e esgotos da cozinha; 
- Aplicação de pavimento e azulejos na área de refeitório; 
- Execução de bancada na cozinha, incluindo a aplicação de pedra mármore e portas em madeira; 
- Aplicação de pia lava-loiça e respectiva torneira; 
- Pintura da cozinha, sala de refeições, átrio e instalações sanitárias. 

Impermeabilização da cobertura do pátio coberto nos dois edifícios 
- Remoção das telhas; 
- Impermeabilização da laje; 
- Recolocação das telhas; 
- Execução de beirado à portuguesa no edifício a Sul. 

Pátio exterior 
- Abertura de caixa para futuro parque infantil; 
- Aplicação de guia boleada na zona definida para o parque infantil; 
- Colocação de areia no parque infantil; 
- Aplicação de equipamento infantil; 
- Aplicação de papeleira; 
- Pintura das balizas existentes; 
- Regularização do pátio exterior com gravilha Zero. 

Pintura exterior do pátio coberto dos dois edifícios  
 

 
 
 
 
 

  
Cozinha Cobertura Parque Infantil 

 Remodelação do pátio exterior da Escola EB1 de Reinaldes 
- Reparação de fissuras no interior e exterior do edifício; 
- Aplicação de azulejos nas instalações sanitárias; 
- Regularização e enchimento do pavimento exterior para criação de campo de jogos; 
- Aplicação de vedação em rede em parte dos muros; 
- Aplicação de baliza e tabela de basket; 
- Pintura interior e exterior. 
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 Escola EB1 de Coimbrã 
- Substituição de telhas partidas; 
- Abertura de caixa para futuro parque infantil; 
- Aplicação de guia boleada na zona definida para o parque infantil; 
- Colocação de areia no parque infantil; 
- Aplicação de equipamento infantil; 
- Aplicação de tapete betuminoso para campo de jogos; 
- Aplicação de balizas; 
- Reparação de pavimentos na área envolvente ao edifício; 
- Regularização do pátio com saibro; 
- Colocação de gravilha junto aos arbustos; 
- Pintura do edifício e muros envolventes. 

   

Antes da intervenção Construção de Parque Infantil Após intervenção 
 Reparações diversas nas Escolas EB1 da cidade de Peniche ao nível de Carpintaria, Canalização e 

Construção Civil 
 
 

Festividades 
 Apoio às festividades 

- Carnaval; 
- Apoio às festividades nas freguesias rurais;  
- Campeonato Surf; 
- Corrida das Fogueiras; 
- Sabores do Mar; 
- Festa N. S. da Boa Viagem; 
- Triatlo; 
- Encontro Motard; 
- Círios; 
- Tasquinhas rurais; 
- 24 horas a correr; 
- Torneio elite Sub-17; 
- Natal Penicheiro. 
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Sanitários e Balneários 
 Reparações diversas em sanitários e balneários ao nível de Carpintaria, Canalização e Construção 

Civil 
- Sanitários da Praia de Supertubos; 
- Balneário da Praia do Baleal; 
- Sanitários de Visconde; 
- Sanitários da Praia da Consolação; 
- Sanitários Peniche de Cima; 
- Sanitários de S. Bernardino; 
- Sanitários da Ribeira Velha; 
- Sanitários do Jardim Principal; 
- Balneário da Praia do Molhe Leste. 

 
 
 

Parque Infantil 
 Remodelação do Parque Infantil do Jardim Principal 

- Limpeza, terraplenagem e regularização da área de intervenção; 
- Abertura de caixa de pavimento; 
- Implantação do sistema de drenagem; 
- Execução de sumidouros e ramais de ligação; 
- Colocação de lancil guia, na delimitação entre as diversas áreas; 
- Aplicação de piso sintético (placas de borracha); 
- Execução de pavimento revestido a mistura betuminosa tipo “Slurry Seal”; 
- Construção de murete; 
- Pintura dos muretes e bancadas; 
- Aplicação de portões e vedação; 
- Acompanhamento e apoio na aplicação de equipamento infantil. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Regularização do terreno Aplicação de “Slurry Seal” Aplicação de equipamento infantil 
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Rios 

 Limpeza do Rio de Ferrel 

 Limpeza do Rio do Casal Moinho 

 Limpeza do Rio S. Domingos 

 Reparação de motas de rios  

 Limpeza de pontão na E.M. 571 - Bolhos 
 
 

Lagos / Cascatas 
 Manutenção do lago da Consolação 

 Cascata de S. Pedro 

 Cascata da Ponte Velha 
 
 

Lavadouros 
 Conservação/Manutenção de lavadouros  

- Lavadouro de Serra D’El-Rei 
- Lavadouro do Filtro 
- Lavadouro de Ferrel 

 
 
 
 

Recinto da Feira Mensal 
 

 Intervenções no Recinto da Feira Mensal 
 
 

Jardins 
 Conservação/manutenção de jardins 

 
 

Estaleiros 
 Estaleiro de Atouguia da Baleia 

 Estaleiro de Serra D’El-Rei 

 Estaleiro de Ferrel 

 Estaleiro da Caninha - Peniche 

 Estaleiro do Porto de Areia Sul - Peniche 
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Limpezas 

 Limpezas em Peniche 

 Limpezas em Ferrel 

 Limpezas em Serra D’El-Rei 

 Limpezas em Lugar da Estrada 

 Limpezas em Carqueja 

 Limpeza nos Bolhos 

 Limpeza em Geraldes 

 Limpeza no Carreiro de Joanes 

 Limpeza no Estaleiro da Gamboa 

 Limpeza no Carreiro de S. Marcos 

 Limpeza junto à Plastimar 

 Limpeza da Praia do Baleal 

 Limpeza da Praia do Molhe Leste 

 Limpeza da Praia da Consolação 

 Limpeza da Praia do Quebrado 

 Limpeza da Praia de S. Bernardino 

 Limpeza da Praia do Porto de Areia Norte 

 Limpeza da Praia do Porto de Areia Sul 

 Limpeza da Praia de S. Pedro 

 Limpeza de bermas e valetas no concelho 
 
 
 

Mercados 
 Conservação/manutenção de mercados 

- Mercado Municipal 
- Mercado da Consolação 

 
 
 

Cemitérios 
 Conservação/manutenção de cemitérios 

- Cemitério de Ferrel 
- Cemitério de Peniche 
- Cemitério de Atouguia da Baleia 
- Cemitério de Geraldes 
- Cemitério de Serra D’El-Rei 
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Pontes e Pontões 
 Reparações diversas em pontes e pontões 

 Intervenção na Ponte Velha em Peniche 

 Construção da Ponte do Casal Moinho 
- Execução dos dois encontros; 
- Execução do tabuleiro da ponte; 
- Regularização da base do rio; 
- Consolidação das margens do rio; 
- Execução dos muretes laterais; 
- Pintura dos muretes. 

 
 
 
 
 
 

 

Construção da Ponte do Casal Moinho 
 Remoção da viga superior da Ponte de Ferro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 45 – Remoção da viga superior da Ponte de Ferro 
 

 
 

Habitação Social 
 Reparações diversas em habitações sociais 

 
 

Ilha da Berlenga 
 Reparações diversas na Ilha da Berlenga 

- Reparações ao nível de carpintaria, canalização e construção civil; 
- Melhoramentos no castelinho. 
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Instalações Desportiva 

 Reparações diversas em instalações desportivas 
 
 

Associações Recreativas 
 Reparações diversas em associações recreativas 

 
 

Transportes 
 Transporte de material, equipamento e mobiliário 

 
 

Demolições 
 Demolições 
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5.2 Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas 
 
A actividade desenvolvida pela Divisão durante o ano de 2007 relacionou-se basicamente com sector 
de gestão das empreitadas de obras públicas. 
 
A Câmara Municipal de Peniche efectuou, no ano de 2007, adjudicações de empreitadas de obras 
públicas no valor total de 265.685,16€, sendo o valor acumulado das adjudicações das obras em curso 
no ano de 2007 de 7.733.317,10€. O valor total dos trabalhos realizados nas obras públicas durante o 
ano foi de 3.286.606,56€, acrescido da revisão de preços no valor de 169.529,11€, de acordo com os 
dados fornecidos pelo quadro de despesa anexo.  
 
A actividade da divisão compreendeu essencialmente: o acompanhamento e gestão das obras 
municipais executadas por empreitada; fiscalização directa das empreitadas e acompanhamento 
técnica do dono de obra. Salienta-se no entanto a relação de trabalho que a Divisão tem de ter com os 
vários departamentos da CMP e SMAS, em projecto e concretização das especialidades de uma obra, 
bem como o estabelecimento e verificação da segurança, higiene e saúde no trabalho. 
 
Na Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas, foram também efectuadas outras tarefas: 
 

 Organização das actividades da divisão de acordo com os objectivos definidos superiormente; 
 Distribuição, organização e controlo da execução dos trabalhos desenvolvidos pela divisão; 
 Elaboração pareceres técnicos e informações sobre os assuntos relacionados com a divisão; 
 Rentabilização dos recursos humanos com introdução novas técnicas e metodologias de trabalho; 
 Divulgação das acções de formação possíveis de realizar pelos elementos da divisão, com 

aconselhamento temático; 
 Formação interna aos funcionários, de acordo com as matérias essenciais para a coordenação de 

empreitadas; 
 Elaboração das classificações de serviço dos elementos da divisão, execução de mapa de férias, 

controlo de faltas, acompanhamento dos assuntos relacionados com os funcionários; 
 Colaboração na elaboração do Plano e Orçamento da Câmara Municipal; 
 Colaboração com a Divisão de Construção e Conservação sempre que seja necessário, assegurando a 

directoria do Departamento de Obras Municipais, durante os períodos de férias e faltas; 
 Participação nas reuniões de câmara, para apoio técnico ao executivo da Câmara Municipal; 
 Vistorias e realização dos respectivos autos, ao abrigo do artº 90 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, (verificação das condições de segurança e salubridade das edificações); 
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 Colaboração com a Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas na elaboração dos projectos, 
sempre que seja solicitado, prestando apoio técnico na definição de materiais de construção a aplicar, 
métodos e técnicas de construção, apoio na medição e orçamentação de um projecto, previsão dos 
riscos de acidente que podem ocorrer numa obra com vista à elaboração, em fase de projecto, dos 
planos de segurança e saúde das empreitadas, discussão da concepção de um projecto de uma obra 
pública e implementação de dispositivos e alterações no âmbito da acessibilidade para todos; 

 Colaboração com os diversos departamentos da CMP e SMAS sempre que seja solicitado, dentro das 
minhas capacidades e disponibilidade 
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Obras em Execução por Empreitada 

Construção da Biblioteca Municipal BM2 
Consignação da empreitada a 14/06/05 
Situação dos trabalhos em 2007 
 
No inicio do ano de 2007 verificou-se um atraso acentuado no cumprimento do plano de trabalhos. O 
empreiteiro propôs-se então a efectuar a empreitada com a revisão do plano de trabalhos, o qual previa 
a conclusão dos no final do mês de Outubro. A empresa não conseguiu cumprir com o plano proposto, 
tendo paralisado os trabalhos no mês de Julho. Foi realizada uma reunião com a administração da 
empresa, em que esta informou a Câmara que não tinha capacidade financeira para concluir a 
empreitada, tendo iniciado um processo de recuperação da empresa. Posteriormente foi proposta pelo 
empreiteiro a cedência da posição contratual a favor doutra empresa. Após consulta à empresa a quem 
seria concedido o contrato, esta manifestou que só aceitaria o contrato se nesse fossem suprimidos 
alguns trabalhos, nomeadamente as fachadas agrafadas e os tectos falsos de correcção acústica. 
Dado que na cedência de um contrato não pode haver reservas, esta hipótese deixou de ser 
considerada. Presentemente está em estudo a resolução convencional do contrato com a adjudicatária. 
 
O valor dos trabalhos realizados no ano de 2007 foi de 115.784,12€ (valor previsto 1.247.339,49). 
Prevê-se para o ano de 2008, a resolução do contrato de empreitada com a empresa Condop. Após 
resolução do contrato, será efectuado novo concurso público para a construção da Biblioteca 
Municipal, no qual devem ser consideradas as correcções ao projecto, nomeadamente os erros e 
omissões detectados na empreitada em curso. O valor estimado para a nova empreitada, incluindo a 
sua revisão de preços é de 1.750.000,00€. 
 
 

       
             Alçado principal da biblioteca   Estrutura de madeira da cobertura 
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Arranjos Urbanísticos do Campo da Republica, Envolvente à Fortaleza e à Igreja de S. 
Pedro 
Consignação da empreitada a 22/07/05 
Situação dos trabalhos em 2007 
 
Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Maio de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 14 de Junho de 2007. 

 
Foram introduzidas algumas alterações ao projecto, relativamente à criação de um passeio na zona da 
Fortaleza, o qual permita a circulação pedonal, desde a Fortaleza até ao Alto da Vela e a substituição 
do pavimento previsto em saibro por um revestimento superficial de gravilha 0 (de pequena dimensão 
granulometrica). Estas alterações não introduziram um aumento no custo dos trabalhos. 

 
O valor dos trabalhos realizados no ano de 2007 foi 342.711,64€, tendo havido revisão de preços no 
valor de 24.982,81€. A empreitada teve trabalhos a menos no valor de 6.850,40€. Prevê-se que haja 
para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor de 40.000€. 
 

       
              Vista da obra - Campo da República   Vista da obra - Passadiço 
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Construção do Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos e Reabilitação da Zona da 
Prageira – 1ª Fase: Espaços Verdes 
Consignação da empreitada a 13/09/05 
Situação dos trabalhos em 2007 
 
Os trabalhos relativos à empreitada encontram-se concluídos excepto a construção da fonte 
cibernética, a qual aguarda o processo de certificação da instalação eléctrica. A empreitada teve 
recepção provisória parcial em 21 de Dezembro de 2007. 
 
Houve necessidade de alterar o projecto de instalações eléctricas da “Reabilitação da Zona Urbana da 
Prageira “ – lote 2”, após se ter verificado que este não estaria adequado a contemplar os riscos de 
inundação que existem neste local. Após rectificação do projecto, foi aprovada a alteração em reunião 
de CMP. A alteração ao projecto introduziu uma menor valia na realização dos trabalhos no valor de 
9.019,28€, a qual é justificada basicamente pelo suprimento da instalação de projectores nas zonas 
inundáveis. 
 
Os trabalhos relativos à obra de “Reabilitação da Zona Urbana da Prageira “ – lote 2”, foram concluídos 
e recebidos provisoriamente em Agosto de 2007. 
 

  
Inundação a 23 Outubro de2006 Vista da obra Agosto 2007 

 
 
Os trabalhos relativos ao “Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos” – lote 1, foram conluídos com 
excepção da fonte cibernética, a qual foi alvo de um projecto de alterações. Durante a execução dos 
trabalhos de implantação da fonte cibernética verificou-se a existência de infraestruturas na rotunda, as 
quais inviabilizavam a sua implantação sem que houvesse trabalhos adicionais de valor elevado. 
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Foram equacionadas várias hipóteses para a construção da fonte, tendo sido escolhida a hipótese de 
alteração do local da sua implantação com a respectiva revisão do Projecto.  
 
A revisão do projecto, não ocasionou custos adicionais para a empreitada, mas fez alterar o plano de 
trabalhos da empreitada, o qual contemplou uma prorrogação do prazo da obra até final de 2007. A 
finalização da fonte cibernética encontra-se condicionada à certificação do projecto de alterações da 
fonte, prevendo-se que venha a ser concluída em Março de 2008. 
 
Na obra de Construção do Parque Urbano, para além da alteração ao projecto da fonte, houve 
pequenas adaptações ao projecto introduzidas no decorrer dos trabalhos, nomeadamente: a criação de 
um estacionamento junto ao parque de campismo, trabalho realizado por administração directa da 
CMP; prolongamento da pista ciclável, a norte da Av. Monsenhor Bastos, de forma a compatibilizar a 
ligação à pista existente entre Peniche e o Baleal; adaptação do projecto das zonas verdes em função 
das medições previstas de forma a não gerar trabalhos a mais. 
 
Presentemente está em curso a manutenção das zonas verdes, a qual é da responsabilidade do 
empreiteiro até ao final de Julho de 2008. 
 
 

      
               Vista da obra – Av. Monsenhor Bastos   Vista da obra – Parque Urbano 

 
 
 O valor dos trabalhos realizados no ano de 2007 foi de 2.019.914,91€, tendo havido revisão de preços 
no valor de 104.525,67€. A empreitada teve trabalhos a menos no valor de 90.384,13 €. Prevê-se que 
haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor de 30.000€. 
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Remodelação e Ampliação da Escola EB1 da Bufarda 
Consignação da empreitada a 11/09/06 
Situação dos trabalhos em 2007 
 
Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Julho de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória dos trabalhos contratuais da empreitada em 10 de Setembro de 2007. 

 
O valor dos trabalhos realizados no ano de 2007 foi de 260.546,60€, tendo havido revisão de preços no 
valor de 17.152,70€. Está em curso a conferência das medições dos trabalhos a mais reclamadas pelo 
empreiteiro, tendo sido contemplado no orçamento para 2008 uma verba de 40.000€, a qual poderá 
não ser necessária na sua totalidade. Prevê-se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no 
valor de 5.000€. 

 

Escola EB1 da Bufarda 

 
Recuperação da Igreja de S. José e Construção do Museu – 1ª Fase 
Consignação da empreitada a 11/09/06 
Situação dos trabalhos 2007 
 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Abril de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 1 de Junho de 2007. O valor dos trabalhos realizados no ano de 
2007 foi de 40.820,34€. Prevê-se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor de 
5.000€. 
 
A elevada pluviosidade que ocorreu nos meses de Outubro e Novembro de 2006 impossibilitou a 
realização dos trabalhos da empreitada conforme o plano de trabalhos inicialmente previsto, havendo 
necessidade da sua revisão, onde foi concedida uma prorrogação do prazo da empreitada de 32 dias.  
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 Estrutura da cobertura da Igreja  Construção do museu 

 
 

Remodelação e Ampliação da Escola EB1 nº 2 de Peniche 
Consignação da empreitada a 22/09/06 
Situação dos trabalhos 
 
Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Agosto de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória dos trabalhos contratuais da empreitada em 10 de Setembro de 2007.  
 
O valor dos trabalhos realizados no ano de 2007 foi de 287.541,29€, tendo havido revisão de preços no 
valor de 19.835,92€. Prevê-se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor de 5.000€. 
Os trabalhos da empreitada foram condicionados pela precipitação que se fez sentir no início da obra.  

 

    
            Escola EBI/JI nº2 de Peniche    Campo polidesportivo 
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Beneficiação das Estradas Municipais entre Ferrel e Atouguia da Baleia e entre Ferrel e 
Serra d’el Rei 
Consignação da empreitada a 27/02/07 
Situação dos trabalhos 2007 
 
Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Outubro de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 21 de Dezembro de 2007. O valor dos trabalhos realizados no 
ano de 2007 foi de 17.303,19€. Prevê-se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor 
de 1.500€. 
 

Os trabalhos relativos à sinalização horizontal realizada com spray, traços contínuos e descontínuos 
dos eixos das vias bem como as guias laterais, foram executados nos meses de Fevereiro e Março de 
2007. As marcas transversais, passadeiras e bandas cromáticas só foram concluídas em Outubro de 
2007, dada a necessidade da prévia reabilitação do pavimento betuminoso na povoação de Ferrel, a 
qual foi realizada por administração directa. 

 
Sinalização horizontal – execução dos traços de eixo e guias laterais 
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Beneficiação das Estradas Municipais entre Ferrel e Atouguia da Baleia 
Construção de valetas 
Consignação da empreitada a 21/08/07 
Situação dos trabalhos 2007 
 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Outubro de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 18 de Dezembro de 2007. O valor dos trabalhos realizados no 
ano de 2007 foi de 45.630,00€. Prevê-se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor 
de 2.500€. 

 
Nos trabalhos previstos para a empreitada apenas foram considerados a execução de valetas em 
betão e as passagens hidráulicas em serventias. Houve necessidade de efectuar alguns trabalhos 
complementares por administração directa, os quais não estavam previstos na empreitada, tais como a 
pavimentação em tout-venat de serventias, regularização de taludes e a desobstrução de aquedutos 
existentes. 

 
 

 
Valetas em betão 
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Beneficiação das Estradas Municipais entre Ferrel e Serra d’el Rei 
Construção de valetas 
Consignação da empreitada a 22/10/07 
Situação dos trabalhos 2007 
 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Novembro de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 21 de Dezembro de 2007. O valor dos trabalhos realizados no 
ano de 2007 foi de 74.992,60€. A empreitada teve trabalhos a menos no valor de 15.983,02 €. Prevê-
se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor de 5.000€. Nos trabalhos previstos 
para a empreitada apenas foram considerados a execução de valetas em betão. Os trabalhos relativos 
à execução das passagens hidráulicas em serventias, bem como a pavimentação das serventias em 
tout-venant estão a ser efectuadas por administração directa. 
 

 
Valetas em betão 
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Construção de um Muro de Suporte na Rua dos Delgados – Casal Fetal 
Consignação da empreitada a 10/09/07 
Situação dos trabalhos 2007 
 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Novembro de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 7 de Dezembro de 2007. O valor dos trabalhos realizados no 
ano de 2007 foi de 18.182,73€. A empreitada teve trabalhos a menos no valor de 911,55 €. Prevê-se 
que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor de 1.500€. 
 
Na obra faltam executar os trabalhos de elevação do muro em blocos de betão e colocação de rede de 
vedação, execução da drenagem pluvial junto ao muro de suporte bem como o reperfilamento da Rua 
dos Delgados e respectiva pavimentação. Estes trabalhos não estão no âmbito da empreitada, tendo 
ficado por realizar por administração directa, a definir em programação de trabalhos da DCC.   
 

 
Muro de suporte da Rua dos Delgados 

 

Ampliação da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Bufarda e Jardim de Infância 
Consignação da empreitada a 09/05/07 
Situação dos trabalhos 2007 
 
Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Agosto de 2007, tendo sido efectuada a 
recepção provisória da empreitada em 13 de Setembro de 2007. O valor dos trabalhos realizados no 
ano de 2007 foi de 48.052,16€. Prevê-se que haja para o ano de 2008 uma revisão de preços no valor 
de 3.000€. 
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Os trabalhos da empreitada decorreram com normalidade tendo sido compatibilizados com os da 
empreitada de ampliação da escola do 1ºciclo, a qual decorria em simultâneo mas realizada por outro 
adjudicatário. 
 
 

Construção das Novas Instalações da Acção Sócio Cultural e CPCJ 
Consignação da empreitada a 20/09/07 
Situação dos trabalhos 2007 
 
Os trabalhos da empreitada estão em curso prevendo-se o seu acabamento no final de Fevereiro de 
2008. O valor dos trabalhos realizados no ano de 2007 foi de 17.985,41€. Prevê-se que haja para o 
ano de 2008 trabalhos a realizar no valor de 66.820,82€ e revisão de preços no valor de 15.000€ 

  
Os trabalhos relativos à empreitada foram paralisados durante o mês de Dezembro e na primeira 
quinzena de Janeiro. Esta paralisação verificou-se devido ao facto de haver infiltrações de águas 
pluviais provenientes da cobertura.  
 
Após verificação das infiltrações os trabalhos da empreitada foram paralisados, enquanto decorreu a 
reparação da cobertura e posterior desumidificação do interior do edifício, tendo sido estes trabalhos, 
por não estarem previstos, realizados por administração directa. Por esta razão, os trabalhos que 
inicialmente estavam previstos ser concluídos no final de Dezembro de 2007 prevê-se que venham a 
ser terminados no mês de Fevereiro de 2008. 
 

 

     
Estado da obra 
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5.2.1 Sector de Fiscalização de Obras de Infra-estruturas Urbanísticas 
 
 
Apresentam-se e enumeram-se resumidamente as Actividades no sector de Fiscalização de Obras de 
Infra-estruturas Urbanísticas – Divisão de Gestão de Empreitadas e Infra-estruturas. 
 

Loteamentos 
 Deslocações e visitas aos loteamentos no âmbito da fiscalização dos mesmos e na sequência de variadas 

solicitações (por parte dos órgãos políticos e/ou munícipes); 
 Elaboração de 38 informações relacionadas com as obras de infra-estruturas urbanística, na sequência de 

algumas visitas ao local; 
 Análise e estudo de diversos processos de loteamento; 
 Realização de 12 vistorias prévias aos loteamentos e preparação da posterior vistoria realizada pela 

comissão nomeada para o efeito 
 Realização de vistorias para efeitos de Recepção Provisória Parcial/ Total e Recepção Definitiva das Infra-

estruturas (constam dos quadros); 
 Elaboração dos respectivos Autos de Vistoria; 
 Criação de uma base de dados para controlo e registo de toda a informação relevante para a gestão e 

fiscalização eficazes dos processos de loteamento (quadros em anexo); 
 Atendimentos aos promotores e técnicos responsáveis pelas Obras de Urbanização; 
 Elaboração de 15 informações na sequência dos pedidos de autorização administrativa do alvará de 

utilização, por solicitação do DPGU – Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (deslocações aos 
locais e estudo dos processos); 

 Participação em diversas reuniões com promotores e técnicos responsáveis pelas obras, dirigidas pelo 
Director do Departamento de Obras Municipais; 

 Planeamento da implementação eficaz da fiscalização aos loteamentos; 
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Loteamentos Visitados 
L1/00 L5/00 
L1/93 L11/97 
L2/05 L11/99 
L2/99 L7/01 
L8/00 L12/99 
L10/98 L5/96 
L19/00 L7/91 
L7/04 L5/98 
L23/92 L11/98 
L4/02 L3/00 
L12/98 L16/99 
L8/99 L16/00 
L4/97 L5/96 

 
 
 

Recepção Provisória Parcial/Total 
L1/93 Construções Penichense – Lapadusso 
L12/98 Construções Rogério e Filho, Lda. – Serra d’El Rei 
L07/01 Imojúlio Sociedade de Investimentos, Lda. – Geraldes 
L16/99 José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos – São Bernardino 
L11/98 Grafi, Sociedade Imobiliária, Lda. – Consolação 
L19/00 Construções Geraldes, Lda. – Geraldes 

 
 
 

Recepção Definitiva – (Processos concluídos) 
L3/00 Atouleia Construções, Lda. 
L2/99 Manuel Mateus, Rua Ilha da Madeira 
L5/00 João Ricardo Conceição – Ferrel 
L1/00 Fernando Chagas – Rua dos Canteiros 
L11/97 Vigobra Sociedade Construções Lda. – Atouguia da Baleia 
L23/92 Evaristo da Silva Cavalheiro – Coimbrã 
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• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – Tiago Franco Dias (L44); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – Luís Neto Martins (L38); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – Paulo de Jesus Vaz (L34); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – Paulo Franco Gomes (L6); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – Tiago Filipe Gomes (L7); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes (L37); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – Luís Gonzaga Sebastião 
(L35); 

• L7/01 – Imojúlio, Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos, Geraldes – David Costa Gomes (L13); 

• L8/99 – Laroeste – Construções, Lda., “Lapa do Urso”, (L4); 

• L17/99 – “Construções Rogério e Filho”, (L43); 

• L17/99 – “Construções Rogério e Filho”, (L51); 

• L1/93 – “Vigobra Sociedade de Construções, Lda.”, (L3); 

• L17/99 – “Pladiestuque, Construções, Lda. ”, (L42); 

• L16/99 – “Val da Cal” – José Rui Cordeiro Pinto Mulher e Filhos, Lda. (L5, L6, L7, L8, L9); 

• L16/99 – “Val da Cal” – José Rui Cordeiro Pinto Mulher e Filhos, Lda. (L10, L11, L12, L13); 

 
 
 
Propriedade Horizontal 

 Realização de 33 vistorias a prédios para efeitos de Divisão em Propriedade Horizontal; 
 Estudo e análise dos processos; 
 Elaboração dos respectivos Autos de Vistorias, na sequência das mesmas vistorias; 
 Atendimento aos munícipes, para esclarecimento de dúvidas a cerca da Divisão de Prédio em 

Propriedade Horizontal; 
• Construções Joaquim Filipe & Filhos, Lda., Ferrel; 

• HabiPen – Sociedade de Construções, Lda., L4 Consolação; 

• HabiPen – Sociedade de Construções, Lda., L5 Consolação; 

• HabiPen – Sociedade de Construções, Lda., Val da Cal; 

• António Jorge Martins Roberto, Ferrel (I); 

• António Jorge Martins Roberto, Ferrel (II); 

• Silrreia Construções; 

• Grupilar – Construções Lda., Ferrel; 

• Becalis, Atouguia da Baleia; 

• João Maria de Jesus Filipe; 

• Construções Joaquim Filipe e Filhos, Lda.; 
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• José António Ferreira Matos – São Bernardino; 

• Mário Lourenço – E.N. Atouguia da Baleia; 

• Construções Ginja & Dionísio, Lda. Atouguia da Baleia; 

• Construções Vila Maria – Rua Casais do Baleal; 

• Construções Madeira e Sales – Rua Luís de Camões, Peniche; 

• Lipecasa – Construção Civil, Lda., Serra D’El Rei; 

• Construções Vila Maria – Rua Bartolomeu Dias – Peniche; 

• José Rui Cordeiro Pinto Matos Mulher e Filho, Consolação L1; 

• José Rui Cordeiro Pinto Matos Mulher e Filho, Consolação L2; 

• Maria Fernanda Garcia – Prageira; 

• Construções Estradense; 

• Consferrel – Construção, Sociedade Unipessoal, Lda. – Ferrel; 

• Ermelinda De Jesus Franco Fernandes – Rua Marquês de Pombal; 

• Vigobra Sociedade de Construção Lda., Bairro do Lapadusso, L4; 

• Vigobra Sociedade de Construção Lda., Bairro do Lapadusso, L3; 

• Penixobra – Prageira; 

• João Jesus Clara e Filhos Construções Lda. – Rua 25 de Abril, Ferrel; 

• Maria Rosa da Conceição do Espírito Santo – Ferrel; 

• João Ricardo da Conceição – Ferrel; 

• Joaquim Mira Carvalho – Forte da Luz, Peniche; 

• Américo Custódio Barradas, Rampa ou travessa da Lingueta, Peniche; 

• Francisco Silva, Atouguia da Baleia; 

• António Jorge Roberto, Beco 1.º de Maio em Ferrel. 
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Acompanhamento das seguintes Obras Municipais, desenvolvidas no Verão 2007 
 

 Reforço Estrutural do edifício – Restaurante “Nau dos Corvos” – Deslocações frequentes ao 
edifício e elaboração de 27 informações relativas ao andamento dos trabalhos; 

 
Os trabalhos consistiram resumidamente, no seguinte; 

• Recuperação e reconstituição das vigas de apoio, localizadas na Sala de refeições; 

• Demolição de elemento em consola e reconstrução do murete de vedação, no terraço acessível; 

• Colocação de Vigas e Pilares metálicos; 

• Soldadura final de vigas e pilares metálicos; 

• Construção de pilares em betão armado; 

• Pintura a esmalte das vigas e pilares metálicos; 

  

 

Demolição de consola Recuperação da viga central Aplicação de Perfis metálicos 

 
 
 
Projecto de Espaços Exteriores e Integração Paisagística – Jardim-de-infância de Geraldes  
Visitas frequentes ao local, elaboração de 17 informações na sequência do decurso dos trabalhos, 
pesquisa de equipamentos na Internet; 
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Início da Obra – 24 de Julho de 2007 – Fim da Obra – 14 de Setembro de 2007 

Sucintamente, no âmbito da intervenção referida, no Jardim-de-infância de Geraldes, concretizaram-se 
os seguintes espaços: Parque Infantil, Área de jogos tradicionais; Circuito para triciclos; Área de 
Sombra – Histórias e Contos; Área multiusos; Zona de relvado e área de entrada/recepção. 
Os trabalhos executados consistiram resumidamente, no seguinte: 
 

• Limpeza da caixa de areia existente e transporte do material sobrante a vazadouro; 

• Abertura de caixa de pavimento; 

• Implantação do sistema de drenagem completo; 

• Execução de rede de águas pluviais e domésticas e aplicação de sumidouros; 

• Aplicação de lancil guia, na delimitação das diversas áreas no exterior; 

• Colocação de areia branca, na área preconizada como Parque Infantil; 

• Pavimentação com material, tipo “Pavé”, de acordo com o Projecto de Espaços Exteriores e Integração 
Paisagística – Jardim-de-infância de Geraldes, Estudo Prévio – aditamento de Agosto de 2007; 

• Execução de caldeiras em torno das plantações; 

• Instalação de bebedouro; 

• Plantação de arbustos e herbáceas; 

• Instalação de sistema de rega automático; 

• Plantação de relvado rústico. 

  

Zona de Relvado Parque Infantil – Circuito para Triciclos 
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Ponte de Casal Moinho 

Visitas ao local, elaboração de 4 informações relativas ao decurso dos trabalhos; 
 
Sumariamente, executaram-se os seguintes trabalhos: 

• Construção de dois maciços de apoio; 

• Execução de Ponte (Vigas e tabuleiro); 

• Regularização da base do rio; 

• Consolidação das margens do rio; 

• Execução e pintura de muretes laterais. 

  

Estabilização das margens do rio Pintura dos muretes e aplicação de sinalização 

 
Beneficiação do Parque Infantil do Jardim Principal da Cidade de Peniche  

Acompanhamento da execução da obra. Sumariamente, executaram-se os seguintes trabalhos: 
• Limpeza, terraplenagem e regularização da área da intervenção; 

• Abertura de caixa de pavimento; 

• Implantação do sistema de drenagem; 

• Execução de sumidouros e ramais de ligação; 

• Colocação de lancil guia, na delimitação entre as diversas áreas. 

• Aplicação de piso sintético (placas de borracha); 

• Execução de pavimento cimentado com revestimento a mistura betuminosa tipo “Slurry Seal”; 

• Construção de murete; 

• Pintura dos muretes e bancadas; 

• Aplicação de portões e vedação; 

• Montagem de equipamento infantil. 
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Colocação de manta geotextil Parque Infantil – intervenção concluída 

 

 
 
Vistorias – condições de salubridade e segurança 

• Rua General Humberto Delgado; 

• Repartição de Finanças; 

• Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 84, Peniche; 

• Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 91, Peniche; 

• Urbanização da Cascalheira, n.º 2, Serra D’El Rei; 

• Largo dos Remédios; 

• Circo – Estabilidade da estrutura e bancadas. 
 

 
Geral 
 

 Elaboração de 14 informações, na sequência dos pedidos de certidão de infra-estruturas; 
• Pedra e Lar (3); 

• Construções Penichense; 

• Vigobra Sociedade Construções; 

• Imojúlio; 

• Atouleia – Construções, Lda.; 

• Grafi, Sociedade Imobiliária, Lda.; 

• Joaquim Mira Carvalho; 

• Lagarfil; 

• José Rui Cordeiro Mulher e Filhos; 
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• Maria Fernanda Garcia; 

• Mateus Pereira Ventura; 

• Sítio do Carril 

 
 

 Elaboração de 12 informações de cariz genérico; 
• Asfaltamento de arruamento – Coimbrã; 

• Limpeza de terreno – estrada nacional 114, Coimbrã; 

• Asfaltamento Rua da Pedreira – Atouguia da Baleia; 

• Aquisição de perfis metálicos; 

• Depósito de entulho – Rua dos Poços; 

• Pedido de documentação de localização e sinalética do Parque de estacionamento do Baleal; 

• Pedido de colocação de sinalização vertical – Serra D’El Rei; 

• Aquisição de chafariz – Praia da Gâmboa; 

• Passeio desnivelado – Rua General Humberto Delgado; 

• IPL – Acesso provisório; 

• Cedência de Mupis – Verão 2007; 

• Rua da Fonte, Lote “L”, Consolação. 

 
 Participação directa na implementação do SIADAP, com a elaboração de fichas de desempenho 

individuais, no que refere às secções e serviços afectos ao DOM – Departamento de Obras 

Municipais; 
 Elaboração de 2 relatórios de actividades da DCC – Divisão de Construção e Conservação; 
 Elaboração de uma apresentação em “PowerPoint”, relativa ao desenvolvimento de actividades 

afectas ao sector de fiscalização de obras e loteamentos (em curso); 
 Seminário sobre “Muros de Contenção Segmentados”, promovido pela Especialização em 

Geotecnia da Ordem dos Engenheiros (03.12.2007); 
 Colaboração com os diversos sectores, divisões e departamentos municipais; 
 Conclusão do mapa de trabalhos e orçamento relativo ao projecto do “Museu da Serra D’El-Rei” 

(Trabalho iniciado quando ainda integrava a DPOI, como estagiária profissional). 
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6. DEPARTAMENTO ENERGIA E AMBIENTE 
 

6.1 Divisão de Sistemas de Energia e Tecnologias  

 
Energia 
Foram executados os trabalhos e adquiridos os equipamentos a seguir descritos. 
 
Iluminação Pública 

 Instalação de Iluminação Pública na Av. Paulo VI, no troço junto do Mercado Abastecedor 
 Substituição da rede de IP da Rua Alexandre Herculano; 
 Instalação da Iluminação Pública na Praça de Nª Sª da Boa Viagem; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Rua Adelino Amaro 

da Costa; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Lapadusso/Jangada 

Pedra; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W no Caminho Farol 

Norte; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W no Caminho Farol Sul; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Rua 4 de Agosto – 

Serra D´El-Rei; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Rua "ESTM"; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Travessa da Fialha; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Travessa da Felícia; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Trav. Caminho da 

Nora; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Rua "Texugo" - 

Fonte Boa; 
 Instalação de luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de Sódio de 150W na Rua do Pôr do Sol e 

Travessas, na Consolação; 
 Vários pedidos à EDP de orçamento e instalação de pontos de iluminação pública em localidades do 

concelho, de acordo as manifestações de interesse das Juntas de freguesia rurais; 
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Manutenção de Escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico 
Execução durante o mês de Setembro dos trabalhos de reparação, manutenção e substituição das 
instalações eléctricas das escolas do 1.º ciclo. Colaboração na execução de infra-estruturas 
informáticas para ligação em rede e ligação à INTERNET dos equipamentos informáticos existentes. 
 
Conservação de Edifícios Municipais 
Execução de toda a instalação eléctrica do Centro de Convívio de Peniche. 
Trabalhos de reparação das instalações eléctricas em edifícios municipais, Parque de Campismo, 
Fortaleza, Espaços comuns dos edifícios de habitação social, etc. 
 
Iluminações de Natal 
Aquisição e instalação dos enfeites de Natal, em 28 espaços diferentes da cidade. 
 
Empreitadas 
Fiscalização das empreitadas de construção da nova Biblioteca Municipal, reabilitação do antigo 
edifício da DHU, Arranjo paisagístico da Prageira e Parque Urbano da entrada da cidade. 
 

Projecto de Inovação e Modernização  
Sector de Informática 

 Instalação de um bastidor de servidores, um servidor geral e um servidor de Storage; 
 Instalação e apoio na instalação de software para Relógio de Ponto nos SMAS; 
 Apoio às actividades a desenvolver no âmbito do projecto Oeste Digital; 
 Preparação da INTRANET e sua instalação em alguns terminais; 
 Aquisição pela Central de Compras do Estado de novos equipamentos informáticos para Parque de 

Campismo e Centro de convívio; 
  Apoio a várias iniciativas do Festival Sabores do Mar; 
 Acompanhamento na instalação, configuração e funcionamento dos Hotspots. 
 Acompanhamento de estágio de aluno do 12º ano de escolaridade; 
 Aquisição e instalação de equipamentos informáticos para diversos serviços municipais; 
 Elaboração de consulta e requisição de equipamentos informáticos para apetrechamento dos 

estabelecimentos do ensino pré-escolar; 
 Proposta de aquisição de software para diversos servidores do SI municipal; 
 Acompanhamento dos trabalhos das infra-estruturas de REDE para interligação de mais edifícios 

municipais (Oficina Mecânica e Posto de Turismo); 
 Manutenção dos Servidores da Câmara e SMAS; 
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 Manutenção das Bases de Dados da Câmara e SMAS; 
 Instalações diversas e configurações de computadores e impressoras; 
 Resolução de alguns problemas nas redes informáticas das EB1 e de Jardins de Infância. 

 
 
Oeste Digital 
Foram desenvolvidas as seguintes actividades: 

 Configuração e transmissão em directo do Carnaval Penicheiro 2007 e outros eventos através do portal 
do município; 

 Terminar a implementação de acesso à Internet em banda larga em zonas públicas. No concelho de 
Peniche, no âmbito do Oeste Digital, está a decorrer a instalação de 4 hotspots (pontos de acesso 
público) junto da Praça Jacob Rodrigues Pereira, Parque do Baluarte, Baleal e Consolação; 

 Colocação de um quiosque com acesso à Internet em mais três edifícios públicos do Município; 
 Continuação da implementação dos projectos iniciados no ano anterior. 

 
 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
 
Este gabinete teve a seguinte actividade: 

 Acompanhamento e apoio técnico à elaboração da Carta Educativa; 
 Realização de diversas tarefas diárias de actualização das aplicações do SIG e apoio aos diversos 

utilizadores; 
 Verificação e registo da geo-referenciação dos levantamentos topográficos dos processos de 

loteamentos e obras particulares; 
 Desenhar as áreas classificadas no PDM como Espaços Naturais para integração na aplicação 

WebPDM e reordenação dos elementos já tratados; 
 Colaboração com o gabinete de Planeamento na produção de plantas em formato digital com novos 

compromissos para integrar planos em elaboração; 
 Geo-referenciação de pontos de interesse para integração no Mapa Interactivo do Portal de Peniche e 

carregamento da respectiva informação alfanumérica já recolhida/disponível; 
 Colaboração com Veterinária Municipal, Ana Elisa Costa, e Entomólogo, Stanley Flint, ao serviço do 

Hotel Marriot, para intercâmbio de informação relativa a explorações avícolas no âmbito do programa 
de contenção da gripe aviária;  

 Apoio técnico ao Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios; 
 Parametrização dos modelos de impressão da aplicação EPL para o serviço de toponímia. 
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Espaço INTERNET 
 Formação dada aos utentes do Centro de Convívio Municipal denominada “Seniores na Onda Digital”. 

Esta formação teve duração de 2 (dois) meses, com 50 (cinquenta) horas e entrega de Certificados e 
Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação; 

 Actualização diária de conteúdos disponibilizados no novo Portal do Município de Peniche; 
 Criação do Portal do Município – Versão Inglesa; 
 Apoio na entrega on-line das Declarações de IRS; 
 Formação para atribuição do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação (DCB), 

em grupos e individualmente, conforme a disponibilidade dos participantes; 
 Entrega do cartão EIPeniche, para quem tem o DCB, podendo assim usufruir de 45 minutos de 

utilização em vez dos 30 minutos habituais, como forma de incentivo; 
 Promoção de Acções de formação em Novas Tecnologias, em todas as EB1. 
 Orientação de estágios curriculares de alunos de escolas profissionais. 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem 
Realização de mais de 300 suportes informativos de apoio a actividades, obras e serviços promovidos 
pelo município. 
 

Programa Foral – Certificação de Qualidade e SIADAP 
Aprovadas 2 candidaturas de formação/acção ao Programa Foral, através da AMO, nas seguintes 
áreas: certificação de qualidade dos serviços de higiene e limpeza de acordo com a norma ISSO 9001 
e implementação do SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração 
Pública). Realizada a formação do SIADAP em todos os serviços da autarquia, envolvendo todos os 
funcionários. 
 
Iniciado o processo de Certificação dos Serviços de Higiene e Limpeza: Elaboração dos processos e 
procedimentos, operativos, de suporte e Gestão, Manual da Qualidade e formação dos colaboradores 
responsáveis pelos diferentes processos. 
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Diversos 
 Gestão do Processo da Feira Mensal, com continuação da análise de alguns processos e preparação 

do funcionamento de cada feira mensal.  
 Gestão da utilização dos Autocarros Municipais; 
 Concursos de Pessoal – Entrevistas de selecção; 
 Avaliação de diversas soluções, de diferentes operadores, para as comunicações móveis; 
 Aquisição de cadeiras para transporte de crianças nos autocarros municipais; 
 Concurso de limpeza de praias; 
 Análise e informação sobre propostas para fornecimento de iluminação para o Campo de Relva 

Sintética do Parque Urbano; 
 Resolução de diversos problemas com os trabalhos de regularização dos areais das praias, em 

particular na concessão do Sr. Eduardo, no Balelal Sul, em articulação com a CCDR-LVT; 
 Participação da reunião com a CCDR-LVT para avaliação das medidas a tomar com urgência de 

ordenamento do acesso à praia do Baleal Campismo; 
 Preparação da época balnear na Berlenga – levantamento de necessidades, preparação de 

intervenções e execução de diversos trabalhos; 
 Articulação com o DOM das obras de intervenção, nomeadamente dos trabalhos de Serralharia, no 

restaurante Nau dos Corvos; 
 Apoio J.F. Conceição relativamente ao lançamento de consulta para execução de diversos trabalhos no 

Largo de S. Paulo, de acordo com o Projecto desenvolvido pela Arqª. Ana Carriço; 
 Recepção da viatura de recolha de RSU, de 7m3, para utilização na zona central da cidade; 
 Recepção de Viatura de recolha de RSU de 15m3; 
 Recepção de uma viatura de Cx. Aberta para recolha de cartão, no âmbito do protocolo com a 

RESIOESTE; 
 Participação no Congresso do Oeste; 
 Participação na reunião da CMC do PO da Berlenga; 
 Preparação dos trabalhos de intervenção no Controlo da População de Gaivotas; 
 Contactos com empresas da especialidade para verificar da viabilidade de utilização de BIODIESEL nas 

viaturas da frota municipal; 
 Contributos para a reunião da Secção da ANMP de municípios com Portos de Pesca e Parias; 
 Visita a diversos mercados municipais, para preparação de caderno de encargos para o Estudo de 

Revitalização do Mercado Municipal de Peniche; 
 Participação em acção de formação sobre a Implementação de Sistemas de Gestão de Energia; 
 Actividades do dia do Ambiente, com a colocação de painéis informativos, junto das praias do cordão 

dunar norte, sobre a protecção dunar e entrega dos prémios do concurso CIPAE às escolas do 1º ciclo 
do concelho; 
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 Contactos com os serviços de saúde do concelho, para articulação das condições de transferência do 
serviço de autópsias, realizadas nas instalações do Cemitério Municipal, para o Hospital de Peniche, no 
período de realização das obras de requalificação do edifício central do Cemitério; 

 Participação no 4 encontro de técnicos municipais, na RESIOESTE; 
 Análise do estudo sobre gestão futura dos Espaços Verdes de todo o Concelho; 
 Acompanhar o processo de concurso das obras de ampliação do cemitério de Peniche; 
 Acompanhamento de visitas de estudo de alunos de diversas escolas:  
 Estudar eventuais competências existentes no mercado, com vista a futura prestação do serviço de 

plantação de vegetação Dunar, na zona da praia de Peniche de Cima, com espécies características dos 
sistemas Dunares da Região; 

 Participação nas reuniões da CMC do PO da Berlenga, com contributo sobre os objectivos e as acções 
a implementar no âmbito de um futuro modelo de Gestão; 

 Consulta e adjudicação da instalação eléctrica da a Cisterna e Cafetaria do Parque Urbano; 
 Consulta para colocação de novos portões nos armazéns da Prageira; 
 Participação na reunião da Assembleia Intermunicipal da AMO; 
 Contributos para as fichas de caracterização de eventuais projectos, no âmbito do plano de acção do 

Oeste 2007-2013, a candidatar ao QREN (PO Centro); 
 Análise de soluções existentes no mercado, para controlo do fluxo luminoso das luminárias de 

Iluminação Pública, visando a Utilização Racional de Energia desta área; 
 Consulta para aquisição de novo autocarro; 
 Planeamento, em coordenação com o DOM, dos trabalhos de remodelação do Parque Infantil do 

Jardim Principal; 
 Coordenação dos Estágios de formação de dois alunos da Escola Secundária de Peniche. Um da área 

de electricidade e outro da área de informática; 
 Coordenação e implementação das actividades de Gestão das Praias, durante a época balnear; 
 Coordenação do projecto para colocação na Internet de sistema para pesquisa e consulta de “Pontos 

de Interesse” do município, Geo-Referênciados (projecto ainda em desenvolvimento, mas já com o 
levantamento da informação em formato digital); 

 Vistorias às praias no âmbito da atribuição do Galardão Bandeira Azul da Europa a 6 praias do 
concelho; 

 Parecer sobre a proposta legislativa para a Gestão dos espaços de feira do País; 
 Apoio e participação em reuniões no âmbito do Projecto – Berlenga Laboratório de Sustentabilidade; 
 Participação em reunião e elaboração de trabalho no âmbito da Comissão de observação e reflexão 

sobre o funcionamento das actividades da Festa de Nª Sª da Boa Viagem; 
 Participação, como observador, na Assembleia Geral da RESIOESTE; 
 Proposta de formação dos motoristas dos autocarros municipais, com certificação pela DGTTF; 
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 Proposta de aquisição de 3 viaturas ligeiras de mercadorias, de 6 lugares, com caixa e báscula, para 
diversos serviços municipais; 

 Proposta de aquisição de mais uma viatura de recolha de RSU, de 15m3,  
 Participação na Comissão de Abertura das propostas do concurso da obra de ampliação do Cemitério 

Municipal; 
 Proposta de orçamento do DEA para 2008; 
 Proposta de concurso de elaboração de um estudo para a Revitalização do Mercado Municipal. O 

estudo abordará as seguintes vertentes: Caracterização detalhada dos operadores, da ocupação dos 
espaços comerciais do mercado e dos clientes; definição de modelo comercial; definição de modelo de 
gestão técnica e comercial; promoção do mercado; formação; elaboração de projectos de arquitectura e 
especialidades adequados ao modelo comercial proposto. 

 Elaboração de documento de caracterização do município e proposta de participação do Município de 
Peniche na Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste; 

 Parecer e propostas para o desenvolvimento do projecto de arranjo do pátio da EB1 n.º 5 de Peniche; 
 Proposta da criação de um Centro Ciência Viva no Campo da República. Proposta de desenvolvimento 

de um projecto adequado, com dotação financeira no orçamento de 2008; 
 Aquisição de equipamento e software de gestão dos tacógrafos digitais instalados das novas viaturas 

de recolha de RSU; 
 Análise e discussão com a RESIOESTE sobre os valores das rendas de aluguer de semi-reboque e 

ETRS; 
 Frequência do Curso “Aplicação de Benchmarking e Indicadores de Desempenho em Serviços de 

Resíduos Sólidos”, realizado pelo FUNDEC; 
 Elaboração de pareceres sobre Projectos de Loteamentos Urbanos. 
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Consumo de Gasóleo 
Em 2007, foram consumidos 315.715 litros de gasóleo com máquinas e viaturas de acordo com a 
seguinte distribuição. 
 

SERVIÇO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Presidência 2.762 2.455 2.580 3.066 3.346 2.814 2.337 

DAF / DASC 30.655 31.597 30.025 30.753 32.309 34.002 29.958 

DOM/DCC 142.484 149.492 122.144 111.500 104.900 97.820 93.168 

DPGU    700  962  
DASU 136.113 128.096 111.808 117.002 115.893 125.709 132.445 

DSET 13.117 9.380 9.452 9.503 7.056 7.030 8.128 

Jardins a) a) a) a) a) a) a) 

Serviços Municipalizados 56.117 47.510 56.978 9.727 32.338 46.972  
J. F. da Ajuda     1.539 2.202 2.342 

J. F. Atouguia da Baleia 28.818 28.691 28.010 24.601 24.268 25.825 22.206 

J. F. Ferrel 2.672 2.651 3.842 5.028 5.134 8.235 8.970 

J. F. Serra d'El-Rei 1.506 1.450 7.481 11.091 7.695 9.603 11.950 

P. S. P. 2.473 2.361 2.400 396    
Centro Social do Pessoal 1.921 1.924 2.166 1.591 2.380 1.722 1.468 

Fiscalização b) 562 791 1.285 995 644 854 

Outros   1.310 c)  18.480 9.956   
TOTAL 418.638 406.169 378.987 326.243 347.810 363.540 315.715 

 
a) Englobado na DASU; b) Englobado na DSET; c) 17.000 Litros destinaram-se à Ilha da Berlenga 

 
 
 
 

Aos valores de gasóleo anteriormente devem ser adicionados 18.456 litros de gasolina de diversos 
serviços. Assim, em termos de combustíveis foram consumidos 334.171 litros equivalentes a 
366.166,48€. 
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6.2 Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 
 
Resíduos Sólidos Urbanos 
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Feira Mensal – Receita mensal 
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Diversos – Gestão Ambiental 

 Coordenação e Gestão do processo de aquisição do serviço de controlo da população de gaivotas na 
cidade; 

 Aquisição de 2 contentores industriais abertos de 15 m3 de capacidade, para elevação e basculamento 
em viatura equipada com sistema Ampliroll; 

 Aquisição de 11000 unidades de sacos de plástico para deposição de RSU em contentores Molok de 5 
m3 de capacidade; 

 Aquisição do serviço de desratização e desinfestação do concelho; 
 Aquisição de 15 Ecopontos constituídos por 45 contentores de 2,5 m3 de capacidade para deposição 

selectiva de RSU e 15 receptáculos para pilhas; 
 Consulta para aquisição do serviço de limpeza de praias e de limpeza urbana costeira do concelho; 
 Gestão do processo de recarga de areia na “Praia dos Pescadores, Ilha do Baleal, Peniche”; 
 Candidatura aos Projectos Praia Acessível e Praia Saudável para 2007; 
 Município de Peniche no projecto EcoXXI2006 – Prémio de Diploma e medalha; 
 Participação no processo sobre o aproveitamento de energias renováveis na Ilha da Berlenga; 
 Gestão do Concurso Interescolar Poupança de Água e Energia nas EB1; 
 Elaboração de placas informativas e folhetos sobre Sistema de Estabilização do Cordão Dunar Norte; 
 Construção do Sistema de Estabilização do Cordão Dunar Norte – colocação de sistemas de retenção 

de areia (madeira tratada e rede) a sul da praia de Baleal-Campismo e entre as praias de Peniche de 
Cima e Cova de Alfarroba / remoção de paus de madeira tratada e redes e posterior reconstrução deste 
sistema de retenção de areia após marés vivas de 20.03.07 

 Limpeza manual e mecânica das praias de Baleal-Norte, Baleal-Sul, Baleal-Campismo, Cova de 
Alfarroba, Peniche de Cima, Gamboa, Molhe Leste, Medão-Supertubos e areal entre as praias de 
Baleal-Campismo e Cova de Alfarroba; 

 Análise das propostas de extracção de resina por privados no pinhal municipal em 2007; 
 Elaboração de programa de concurso e cadernos de encargos para aquisição do serviço de lavagem e 

desinfecção do interior e exterior de 55 contentores Molok para deposição de RSU; 
 Elaboração de programa de concurso e cadernos de encargos para aquisição do serviço de transporte 

de RSU da Ilha da Berlenga; 
 Coordenação da implementação de um Programa Complementar de Amostragem para as zonas 

balneares de Baleal-Norte, Baleal-Sul, Cova de Alfarroba, Gamboa e Consolação; 
 Concepção e apoio na implementação da Actividade de Educação Ambiental nas EB1; 
 Coordenação do serviço de monitorização da qualidade da água nas praias de Baleal-Campismo e 

Peniche de Cima; 
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 Proposta de metodologia para o WorkPackage 4 – Resíduos, relativo ao projecto Berlenga - Laboratório 
de Sustentabilidade; 

 Definição dos circuitos de recolha de cartão na cidade de Peniche a realizar com viatura RESIOESTE, 
SA; 

 Concepção e coordenação da realização das actividades de educação ambiental no âmbito do 
Programa Bandeira Azul 2007; 

 Elaboração da candidatura ao Projecto ECOXXI 2007; 
 Elaboração de conteúdos para www.cm-peniche.pt/ambiente; 
 Apresentação de comunicação “Gestão de Resíduos Sólidos na Ilha da Berlenga” no Workshop Técnico 

C3P-NASA, realizado na ESTM entre 7 e 9 de Novembro; 
 Frequência do Curso “Aplicação de Benchmarking e Indicadores de Desempenho em Serviços de 

Resíduos Sólidos”, realizado pelo FUNDEC em 15 de Novembro; 

 
Arquitectura Paisagista 
Durante o ano de 2007, foram elaborados os seguintes Trabalhos e Projectos: 
 

 Apoio diverso no âmbito das seguintes obras: 

• Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos; 

• Fórum da Parreirinha; 

• Beneficiação do Estádio do GDP (aquisição de vasos e plantas para o evento realizado no dia 
24.03.2007). 

• Elaboração de pareceres sobre Projectos de Espaços Exteriores de Loteamentos Urbanos. 

• Preparação do conteúdo escrito do folheto sobre “Plantas Aromáticas e Medicinais – Hortas 
Pedagógicas das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Peniche”, distribuído 
no dia 21.03.2007, Dia Mundial da Árvore. 

• Suportes de Bicicletas para a Praça Jacob Rodrigues Pereira – Peniche; 

• Concepção de guardas metálicas, de segurança para o transeunte, com e sem suspensão de 
floreiras – Peniche. 
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 Projectos de Espaços Exteriores: 

• Proposta de alterações ao projecto para o Miradouro do Alto do Filtro (Lavadouros), datado de 
Outubro de 2004; 

• EB1 de Reinaldes – Elaboração de proposta para a construção de Horta Pedagógica de 
plantas aromáticas e medicinais e acompanhamento da respectiva obra, inaugurada no dia 
21.03.2007; 

• Largo de S. Sebastião – Poço da Barroca, Geraldes (projecto em conclusão); 

• Beneficiação de Passeio - Rua da Escola de Pesca – Peniche; 

• Valorização e integração da entrada, “extra-muros”, da Ponte Velha – Peniche; 

• EB1 nº5 – Peniche; 

• Jardim-de-infância de Geraldes; 

• Beneficiação do espaço de recreio da EB1 da Serra D’El-Rei; 

• Proposta de arborização do Parque Municipal de Campismo de Peniche; 

• Passeio entre a Cantina da CMPeniche e o armazém dos SMAS – Peniche; 

 
 Projectos iniciados no mês de Dezembro 

• (Estudo Prévio) – Escola EB1 de Lugar da Estrada; 

• (Estudo Prévio) – Escola EB1 de Casais Brancos; 

• Projecto de Espaços Exteriores – Escola EB1 nº3 (Escola Nova) de Peniche. 

 
 

Espaços Verdes 
Manutenções e execução de trabalhos nos Espaços Verdes: 

• Manutenção de 8,4 ha de Espaços Verdes, que incluem a realização dos trabalhos necessários para 
assegurar o desenvolvimento adequado do material vegetal nos espaços verdes públicos (plantações, 
podas, regas, montagem e reparações de sistemas de rega automática, pulverizações, adubações, 
limpezas, transporte de resíduos verdes, entre outros), de modo a que a sua fruição proporcione um 
elevado conforto aos munícipes; 

• Instalação do sistema de rega automática no espaço verde da Igreja da Ajuda; 

• Instalação do sistema de rega automática no espaço verde em frente à BP; 

• Colocação de árvores, sementeira de relvado e operação do sistema de rega automática no espaço 
verde da Praça da N. S. da Boa Viagem; 

• Construção de Horta Pedagógica na EB 1 de Reinaldes para celebração do Dia da Árvore; 

• Construção e plantação da horta pedagógica na EB1 de Serra d´El Rei; 
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• Beneficiação do pavimento de saibro no Jardim Principal e Parque do Baluarte; 

• Remoção de infestantes da muralha desde o EV Matos Bilhau até à praia da Gamboa; 

• Intervenção de beneficiação de EV na Consolação - remoção de infestantes, podas e plantações nos 
canteiros da parte sul da R. Dr. Francisco Sá Carneiro / remoção de infestantes e plantações nos 
canteiros do Jardim da Aroeira / limpeza, regularização do terreno e construção de novo espaço verde 
na envolvente da Estação Elevatória dos SMAS de Peniche localizada na Av. do Mar (intervenção 
conjunta da autarquia e SMAS de Peniche); 

• Construção de EV no Jardim de Infância de Geraldes; 

• Poda de arbustos na EB nº 1 e Jardim de Infância da Colónia Balnear e corte de árvores na EB nº 3, em 
Peniche; 

• Pulverização de infestantes na berma da Av. Monsenhor Bastos; 

• Remoção de sebe e plantas envolventes ao busto do Prof. Francisco Freire; 

• Poda de palmeiras no Jardim Principal e Largo Prof. Francisco Freire, em Peniche, Escola EB1 de 
Lugar da Estrada (com apoio do IPTM). 
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7. DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO-CULTURAL 
 
7.1 Acção Social, Habitação e Solidariedade 
 
 
Habitação Social 
Nesta área foram as seguintes as actividades e acções desenvolvidas: 

 
Atendimento 

O atendimento neste serviço por norma processa-se às Terças-Feiras, surgindo, no entanto, 
diariamente, situações diversas que carecem de resposta. Durante o ano 2007 foram atendidos no 
Serviço de Habitação Social cerca de 850 Munícipes. 

As razões mais frequentes pelas quais os munícipes recorreram a este serviço foram as seguintes: 
 

• Pedidos de atribuição de habitação social; 

• Pedidos de reparações dos fogos e/ou cedência de materiais; 

• Sinalização de situações de conflitos entre vizinhos e/ou outros assuntos de condomínio; 

• Pedidos de permuta de casa; 

• Informação sobre a alteração da situação sócio-familiar; 

• Pedidos de reapreciação do valor da renda; 

• Pedidos de alterações de titularidade; 

• Pedidos de compra de habitação social; 

• Outras situações diversas no âmbito do Serviço Social. 

 
Realojamento 
Durante o ano 2007, sob proposta deste serviço, o Executivo Camarário atribuiu 5 fogos, tendo-se 
procedido ao processo de realojamento de 5 famílias em situação de grande vulnerabilidade 
habitacional, económica e social.  

A atribuição de cada casa passou a ter subjacente a elaboração de um Plano Individual de Inserção, 
definido entre a CMP, os respectivos inquilinos e o Serviço Social. A introdução desta nova medida nos 
processos de realojamento, fundamentou-se no pressuposto de que a entrega de uma casa não 
deveria servir apenas para melhorar as condições de habitacionais dos munícipes, mas sobretudo para 
promover a melhoria das suas condições de vida e a sua integração social. 
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Para o efeito procedeu-se ao acompanhamento social das referidas famílias, no sentido de monitorizar 
as medidas definidas, prestar apoio psicossocial, facilitar a inserção no bairro e orientá-las a diversos 
níveis, designadamente, ao nível da gestão e organização doméstica, saúde, 
emprego/formação/educação, etc. 

 
Gestão Social dos Bairros 
A este nível surgiram com bastante frequência problemas nos diversos bairros sociais, quer ao nível de 
questões relacionadas com os próprios inquilinos (entre familiares, entre vizinhos etc.), quer ao nível da 
identificação de problemas e necessidades existentes nos respectivos fogos ou condomínio. 

De acordo com cada caso concreto, as acções desenvolvidas centraram-se essencialmente: 

• Em visitas domiciliárias aos locais respectivos; 

• Informação sobre direitos e recursos; 

• Apoio psicossocial; 

• Articulação e/ou encaminhamento para/com diversos serviços camarários; 

• Articulação e/ou encaminhamento para/com outras instituições; 

• Articulação com redes de suporte primárias e/ou com outros elementos da comunidade. 

 
Rendas de casa 
Neste âmbito procedeu-se à actualização do valor das rendas para o ano 2008, dos seguintes bairros: 
 

• Bairro do Calvário 

• Rua das Redes e Rua dos Covos 

• Bairro Valverde (ex-bairro dos Funcionários Municipais); 

 
Procedeu-se ainda: 

• Ao cálculo de novas rendas relativas aos fogos atribuídos; 

• À reapreciação do valor de diversas rendas de inquilinos de outros bairros, que por motivos vários se 
viram confrontados com alteração do rendimento mensal. 
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Condomínios 
Outras das funções inerentes a esta área respeita à representação da Câmara na administração de 
condomínios e participação em diversas reuniões que envolvem 12 prédios, onde ainda se mantêm 
inquilinos. 

No exercício desta actividade foram identificados problemas e necessidades de cada bloco, procurando 
através de um processo de mediação informar sobre todos os assuntos debatidos e respectivas 
deliberações.  

 
Apoio ao processo de realojamento aos inquilinos do Bairro do Fialho 
Elaboração de um relatório de caracterização socioeconómico dos residentes do bairro, para uma 
intervenção personalizada no seu processo de realojamento. No âmbito deste processo participou-se 
numa reunião com “Dunamar” e os residentes do Bairro do Fialho em Outubro/2007 
 

Investigação Social 
A programação de uma Política Social de Habitação tem como objectivo conceber e accionar medidas 
que promovam o acesso a uma habitação condigna e contribuam, desta forma, para a melhoria da 
qualidade de vida das famílias mais carenciadas. 
 
Integrado nesse conjunto de medidas, tem sido implementado o Programa “Vivências”, como iniciativa 
que visa conhecer e perceber a realidade das famílias residentes nos bairros de arrendamento social, 
na sua relação com esse contexto residencial, através do contacto directo com as pessoas, numa 
perspectiva de proximidade, com o objectivo de conhecer melhor para melhor intervir. 
 
Neste sentido, foi organizado e dinamizado um Seminário, que decorreu nos dias 25 e 26 de Janeiro, 
subordinado ao tema: “Caminhos para uma Política Social de Habitação”, promovido, de forma 
conjunta, pela Câmara Municipal de Peniche e pelo Instituto Nacional de Habitação, tendo-se 
procedido à preparação e apresentação de uma comunicação com o objectivo de divulgar os 
resultados do estudo efectuado às carências habitacionais no concelho de Peniche. Tal estudo visou a 
caracterização das condições socio-económicas e habitacionais das famílias que apresentam pedido 
de habitação social na Autarquia.  
 



Relatório de Gestão 2007  131 | 193 
 

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

Este Seminário, para além da especificidade e visibilidade conferida ao problema das carências 
habitacionais do concelho, permitiu ainda um debate em torno das estratégias e recursos passíveis de 
accionar com vista ao alinhamento de soluções. 
 
Nesta área de intervenção, no ano de 2007, procedeu-se à caracterização das condições socio-
económicas das famílias residentes no bairro de arrendamento social – “Bairro do Calvário” e, a partir 
daí, potenciar uma base de referência para a planificação da intervenção municipal no mesmo. 
Começou por se proceder à informatização das moradas dos 136 titulares de renda do bairro e à 
criação de listagens dos mesmos por ordem alfabética e por número de fogo, de forma a se proceder à 
planificação da abordagem aos moradores, numa organização das visitas por zona de residência. 
 
Foi efectuado o contacto, via ofício, com os residentes, no sentido de solicitar a sua colaboração no 
âmbito do estudo ao nível do fornecimento das informações e documentação requeridos. Os residentes 
foram igualmente contactados, finda a abordagem ao Bairro, através de um ofício de agradecimento 
pela sua colaboração e disponibilidade na prestação da informação solicitada. 
 
Em termos metodológicos, foi accionada como técnica de recolha de informação o inquérito por 
questionário, envolvendo uma bateria composta por 31 indicadores, agrupados em três dimensões: 
composição sócio-profissional dos agregados familiares; práticas de sociabilidade; representações 
sociais centradas no Bairro, tendo sido realizado um pré-teste. 
 
O processo de aplicação dos inquéritos por questionário aos residentes do Bairro do Calvário decorreu 
em dias úteis, entre 27 de Junho e 6 de Julho de 2007. Dos 148 fogos existentes no bairro, foram 
aplicados 136 questionários, uma vez que nove fogos se encontravam devolutos, dois cujos moradores 
se encontravam ausentes e um cuja visita foi interdita, tendo sido possível apurar que no bairro residia 
um total de 334 indivíduos.  
 
Para permitir a gestão da informação relativa a todos os processos familiares, foram construídas duas 
bases de dados informáticas: 

• Uma, em formato Excel, para efeitos de arquivamento e consulta dos processos familiares, 
que favorece a agilização de processos ao nível da organização e do acesso à informação; 

• A outra, em formato SPSS (Statistical Program for Social Science), para efeitos de tratamento 
estatístico dos dados recolhidos. 
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A informação recolhida, bem como a documentação solicitada aos residentes foi devidamente 
compilada e organizada nos respectivos processos, prosseguindo-se ao seu lançamento na base de 
dados criada para o registo dos mesmos, em formato Excel, de forma a caracterizar os agregados 
domésticos do bairro. Posteriormente, procedeu-se à instrução dos dados para análise estatística, 
decorrendo a elaboração de gráficos e de quadros de análise.  
 
Foi elaborado um Relatório Intermédio de Pesquisa para ponto de situação, respectiva apresentação e 
discussão numa reunião para o efeito no dia 2 de Julho, com os Presidentes de Câmara e Junta de 
Freguesia da Ajuda, tendo-se prosseguido a elaboração do relatório final de pesquisa. 
 
Ainda no âmbito da intervenção orientada para um Politica Social de Habitação e em articulação com 
uma equipa do CET/ISCTE (Centro de Estudos Territoriais do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa), conforme protocolo celebrado entre o Município e este centro de 
investigação, participou-se numa reunião realizada no dia 25 de Outubro. 
 

Rede Social 
No âmbito da Rede Social, foram dinamizadas reuniões que serviram para a emissão de parecer do 
Conselho Local de Acção Social (CLAS) relativamente a candidaturas promovidas localmente por 
Instituições de Solidariedade Social, bem como, para a apresentação e divulgação de iniciativas de 
intervenção social em curso e projectadas, constituindo esta uma forma de rentabilização do espaço 
privilegiado de partilha e articulação institucional que representa o CLAS. 
 

  
 

Dinamização das estruturas da Rede Social 
• Preparação, dinamização e secretariado de reuniões da Comissão de Gestão e Coordenação (CGC) 

realizadas em 19/06 e 13/07; 

• Preparação, dinamização e secretariado de reuniões do Núcleo Executivo (NE) realizadas em 20/09 e 
20/12;  

• Preparação, dinamização e secretariado de reuniões do Conselho Local de Acção Social (CLAS) 
realizadas em 28/06 e 17/07; 

• Elaboração das actas da CGC, NE e do CLAS. 
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Participação em reuniões de âmbito inter-concelhio 
• Participação em sessões Inter-Clas realizada em 14/05, 30/10, 6/11; 

• Encontro regional para a divulgação do PNAI, dia 17 de Maio; 

• Participação no Encontro Regional para a divulgação do PNAI 2006-2008, realizado no dia 17 de Maio, 
em Leiria; 

• Participação em reuniões da Plataforma Supraconcelhia do Oeste (PSCOeste) realizada em 29/03, 
28/09 e 7/12; 

• Participação numa sessão temática da PSCOeste sobre “Empreendedorismo Inclusivo”, realizada em 
5/11; 

• Participação numa sessão de divulgação do Complemento Solidário para Idosos promovida pelo Centro 
Distrital de Segurança Social de Leiria, 6/11. 

 

Actividades 
 

• Emissão de parecer relativamente às candidaturas locais à 2ª fase do Programa PARES: 

• Da Associação para Centro De Dia de Serra D´El-Rei para a criação de um Lar para Idosos; 

• Do Centro Paroquial Bem Estar Social de Atouguia da Baleia para a criação de um Lar para Idosos e 
Centro de Dia; 

• Da Acompanha para a criação de um Centro de Dia e Convívio; 

• Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial e Serviço de Apoio Domiciliário para Pessoas 
com Deficiência; 

• Da Santa Casa da Misericórdia de Peniche para a criação de um Lar para Idosos, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio ao Domicílio; 

• Do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche para a criação de um Lar para Idosos. 

• Elaboração de dossier relativo às 6 candidaturas locais à 2ª fase do Programa PARES; 

• Elaboração e ratificação do Regulamento Interno do CLAS; 

• Constituição do Núcleo Executivo; 

• Elaboração da proposta de protocolo entre o Município e o Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, 
no âmbito da continuidade do projecto “Ala Arriba”; 

• Frequência da acção de formação “Concepção e Gestão de Projectos” promovida pelo Instituto da 
Segurança Social, IP, realizada em Torres Vedras, nos dias 3, 4, 8 e 11 de Outubro; 

• Recolha das respostas sociais e projectos de intervenção social dinamizados pelos parceiros do 
Conselho Local de Acção Social;  

• Edição da base de dados do CLAS. 
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7.2 UNIVA da Casa Municipal da Juventude 
 
As UNIVAS são estruturas de apoio gratuito ao Emprego e às Empresas que funcionam em articulação 
com os Centros de Emprego e resultam de uma parceria entre este e a entidade em que estão 
inseridas, sendo acreditadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) - Despacho 
Normativo nº 27/96 de 03-08. 
 
A UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa) é uma unidade prevista na legislação através do 
Despacho Normativo nº 27/96, de 9 de Julho e é um serviço acreditado pelo IEFP. A UNIVA do 
Município de Peniche trabalha em articulação com o Centro de Emprego das Caldas da Rainha. 
 
Esta unidade existe no Município de Peniche desde 2004 e presta um serviço gratuito que passa pela 
recolha de ofertas de emprego e sua divulgação, recolha de ofertas formativas e sua divulgação, 
informação sobre técnicas de procura de emprego (como por exemplo ajuda na elaboração de 
currículos, de cartas de apresentação, preparação para entrevistas), informação sobre os vários 
programas de apoio do IEFP, apoio aos empresários nos processos de recrutamento e selecção, etc. 
 
Segundo o art. 4º do Despacho Normativo supracitado, “as actividades a prosseguir pelas UNIVA’s (…) 
são as seguintes: 

a) O acolhimento, a informação e orientação profissional e ou escolar dos jovens, visando a 
sua integração na vida activa, apoiando-os na definição do percurso formativo e profissional; 
b) A colocação de jovens e o acompanhamento da sua inserção na vida activa; 
c) O apoio à frequência de estágios e cursos de formação profissional e a promoção de outras 
formas de contacto com o mercado de trabalho; 
d) A recolha e divulgação de ofertas de emprego e de formação profissional e a promoção de 
outros contactos regulares com as empresas e outras entidades situadas no mercado de 
trabalho.” 

 
O objectivo fulcral da UNIVA do Município de Peniche é a promoção da Empregabilidade e da 
Qualificação dos seus Munícipes. É de referir que a Animadora de UNIVA foi alvo de substituição a 5 
de Dezembro de 2007. 
 
A Dr.ª Margarida Cândido foi animadora da UNIVA da CMP até ao dia 04 de Dezembro de 07, altura 
em que por conveniência ao serviço ocorreu a substituição, passando a Dr.ª Célia Serôdio a assumir 
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essas funções, pelo que são da responsabilidade daquela Técnica os meses de Janeiro a Novembro 
no que respeita às actividades da UNIVA. A Técnica em questão foi ainda responsável pelo accionar 
dos procedimentos necessários a esta substituição.  
 
 

Programas de Intervenção Social 
 
Em articulação com o Centro de Emprego de Caldas da Rainha (IEFP) ou com a Direcção Geral de 
Autarquias e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Centro (CCDR) no 
âmbito dos Programas de Intervenção Social trabalhados pela Autarquia de Peniche, foram executados 
procedimentos relacionados com as Candidaturas, Recrutamento e Selecção, Monitorização, Questões 
Administrativas (Acordos, Seguros, Reembolsos, Renovações, Cessações), e Supervisão do curso de 
cada Acordo/ Contrato de Formação em Posto de Trabalho celebrado junto a cada encarregado/tutor 
da CMP, com recurso a articulação com as Secções de Pessoal e de Contabilidade, referentes aos 
seguintes Programas: 
 

 Programas Ocupacionais Subsidiados (41 beneficiários) 
 Programas Ocupacionais Carenciados (7 beneficiários) 
 Programa de Prevenção de Fogos Florestais (10 beneficiários) 
 Programa Vida – Emprego (2 beneficiários) 
 Programa de Estágios Profissionais IEFP (3 beneficiários) 
 Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) (5 beneficiários) 

 
Em suma, no ano de 2007, a Câmara Municipal de Peniche integrou 69 pessoas em Programas de 
Intervenção Social, tendo no total dispendido 40009.43 € (  a CMP investiu 131783.81 €, tendo sido 
reembolsada em 91774.38 €)  
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Tabela de Custos dos Programas no ano de 2007 (valores em euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVA 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 1 11363.00 8489.80 2873.20 

Programas Ocupacionais Subsidiados 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 41 6382.51 0.00 6382.51 

Programas Ocupacionais Carenciados 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 7 17819.81 16120.00 1699.81 

Poc's Carenciados (fogos florestais) 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 10  23630.17 20150.00 3480.17 

Estágios Profissionais IEFP 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 3 21225.68 13706.92 7518.76 

Estágios PEPAL 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 5 43207.88 27682.07 15525.81 

Programa Vida-Emprego (Medida 1 - Estágio integração sócio-profissional) 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 1 1540.15 1540.15 0.00 

  NOTA: A CMP é reembolsada na totalidade  

Programa Vida-Emprego (Medida 2 - Apoio ao Emprego) 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 1 6614.61 4085.44 2529.17 

Total 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2007 69 131783.81 91774.38 40009.43 
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Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) comparticipados 
pela DGAL 
 
O PEPAL é regulado pelo ao Decreto-Lei nº 94/2006 de 20 de Maio e pela Portaria nº 1211/2006 de 13 
de Novembro, e neste âmbito – Preparação do lançamento da 1ª Edição PEPAL na CMP - tiveram 
lugar as seguintes actividades:  
 

 Articulação com CCDR,  
 Submissão da Candidatura na Plataforma Digital do CCDR; 
 Definição de Tutores e Planos de Estágio; 
 Elaboração de procedimentos de publicitação do Aviso de Estágio; 
 Definição de Calendarização das etapas de Recrutamento e Selecção;  
 Análise Preliminar de Candidaturas; 
 Lançamento de Listagens de Candidatos Admitidos e Excluídos; 
  Construção de Tabela de Ponderações segundo critérios definidos; 
 Convocatórias para Entrevistas de Selecção; 
 Participação juntamente com Dr. José Nicolau e Tutor designado em cada uma das Entrevistas de 

Selecção para as 5 áreas de Estágio;  
 Apoio na classificação de Candidatos; 
  Lançamento de Lista Classificativa Final;  
 Preparação dos Contratos de Formação em Posto de Trabalho, e apoio na integração dos estagiários 

na entidade; 
  Representação da Autarquia na Cerimónia de Homologação das Candidaturas do PEPAL, na 

CCDRLVT (Maio). 

 
 
 Projectos de Integração Sócio- económica   
 
Projecto Maré – Alta 
Partilha de toda a informação disponível com Dr.ª Ana Cavaco no âmbito da iniciativa “ Pesca ao 
Futuro “ (nomeadamente estudo incidente sobre o Abandono Escolar 2004/2005, Ferramentas de 
Orientação Vocacional e Pesquisa Bibliográfica). 
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 Participação nos seguintes eventos: 
 

 Participação em Debate Interactivo subordinado ao tema “ Recreio, Espaço de 
Aprendizagem”, no Edifício Cultural (Fevereiro) 

 Seminário de Exclusão Social, Edifício Cultural (Maio) 
 
Projecto Conciliarte 
Este projecto assenta na procura de formas de conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal;  

 Participação em sessão de trabalho sob o tema “ Constituição de Rede de Grupos de Apoio 
Cívico / Declaração de Compromisso de Honra para colaboração nessa constituição “ 
(Fevereiro) 

 

Projecto Crescer Cidadão 
Partilha de informações via correio electrónico entre a rede de CACI`S (Centros de Apoio ao 
Conhecimento e Integração), no que respeita a ofertas de trabalho, ofertas formativas, Workgroups, 
colóquios e seminários a nível nacional (até Junho de 2007). 

 
Projecto Oeste Empreendedor 

 Encaminhamento de utentes com perfil empreendedor interessados em criar o seu negócio para os 
Mediadores do Projecto Oeste Empreendedor em Peniche e Acompanhamento de Projectos de 
Criação do Próprio Emprego, seguidos pelo Oeste Empreendedor junto à responsável pelo 
Departamento das Obras Particulares (a partir de Abril passou a ser da responsabilidade do Gabinete 
de Gabinete de Iniciativa e Empreendorismo (GIE) 

 Frequência da 1ª Sessão de Formação a Técnicos ligados ao Empreendorismo (Março) 
 Representante da CMP enquanto Júri no Concurso “O meu 1º Negócio “, promovido pelo Oeste 

Empreendedor na ESTM (Julho). 
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Acompanhamento de Estágios Curriculares 
 Continuação do Acompanhamento de Estágio Curricular: Acompanhamento psicossocial a estágio 

curricular do CEERDL a decorrer no Espaço NET da CMP. A Técnica procedeu à integração da 
estagiária no local de trabalho, a um treino de competências interpessoais a à elaboração do 
Protocolo no âmbito do Programa Constelação, e consequente acompanhamento do seu período de 
estágio, e articulação entre a CMP e o CEERDL. (Abril 2006 a Dezembro de 2007); 

 Mediação do Pedido do Centro de Formação de Santarém para integração de formanda do Concelho 
de Peniche em Formação Prática em Contexto de Trabalho na CMP (de Fevereiro a Abril de 2007) 
que foi prontamente aceite. Integração, acompanhamento e monitorização do Estágio de Formação 
Prática em Contexto de Trabalho da formanda (no âmbito da Modalidade de Aperfeiçoamento em “ 
Gestão de Pequenas e Médias Empresas”) 

 
 
Outros 

 Coordenação do apoio administrativo à Casa Municipal da Juventude; 
 Tutoria de beneficiário de RSI em Programa Ocupacional Carenciado na Casa Municipal da 

Juventude; 
 Participação na acção de Divulgação das Ferramentas do Novo Portal da CMP – Serviços On-Line e 

Balcões Virtuais (Janeiro); 
 Representante inicial da CMP junto ao FINICIA OESTE (Janeiro), que posteriormente (Março) foi 

integrado nas actividades do GIE da responsabilidade da Drª Célia Serôdio; 
 Acompanhamento da Preparação do (GIE) da CMP e da Integração da Técnica responsável pelo 

mesmo; 
 Participação em reunião da Unidade Coordenadora Funcional de Caldas a Rainha, com vista a 

melhorar a actuação face à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, no Centro de Saúde de 
Peniche (Março); 

 Representante inicial do Emprego junto ao Núcleo Executivo da Rede Social (Setembro)1 
 Formação no âmbito da Rede Social em “ Concepção e Gestão de Projectos” (Novembro) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Responsabilidade atribuída à Dr.ª Célia Serôdio, no âmbito das suas funções de Animadora da UNIVA da CMP. 
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Caracterização das Inscrições da UNIVA no ano de 2007 
 

 
INDICADOR F M TOTAL 

Habilitações Literárias 

<4ª Classe 19 13 32 
4ª Classe 132 158 290 

6º Ano 122 97 219 
9º Ano 153 80 233 
12º Ano 86 37 123 

F.Universitária 10 15 25 
Licenciatura 60 24 84 

 TOTAL 582 424 1006 

 
INDICADOR F M TOTAL 

Principal Motivo de Procura da 
UNIVA 

Orientação Vocacional 1 1 2 
Orientação Profissional 15 9 24 
Formação Profissional 12 8 20 

Emprego 554 406 960 

 TOTAL 582 424 1006 

 
INDICADOR F M TOTAL 

Situação perante o Emprego 

Abandono Escolar 3 6 9 
Estudante 8 5 13 

1º Emprego 35 12 47 
Não DLD 428 335 763 

DLD 90 59 149 
Activos 18 7 25 

 TOTAL 582 424 1006 

 
 
Como podemos observar pelos quadros anteriores, o número de inscrições durante o ano 2007, na 
UNIVA, foi de 1006, sendo que estas estiveram relativamente equilibradas no que concerne à divisão 
entre Homens e Mulheres. É de realçar que 95,43% dos novos inscritos, procuraram a UNIVA por 
motivos de procura de Emprego. Dos novos utentes da UNIVA, 75,84% estão desempregados há 
menos de um ano (Não DLD’s). Realçamos que 14,81% dos novos inscritos durante o ano de 2007 
estão desempregados há mais de um ano (DLD’s – Desempregado de longa duração). 
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Caracterização dos Atendimentos da UNIVA no ano de 2007 
 

INDICADORES < 15 15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 64 > 65 TOTAL 

Situação perante o 
Emprego 

Abandono Escolar 5 13 1 0 0 0 0 0 11 
Estudante 9 6 12 1 0 0 0 0 28 

1º Emprego 6 9 51 10 0 0 0 0 76 
Não DLD 0 111 502 1798 423 377 472 20 3703 
DLD 0 2 24 358 112 205 405 1 1107 
Activos 0 0 16 10 4 0 0 0 30 

  TOTAL 20 141 606 2177 539 582 877 21 4963 

 
 

INDICADORES < 15 15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 64 > 65 TOTAL 

Situação 
perante 
Emprego 

Orientação Vocacional 7 2 1 2 0 0 0 0 12 
Orientação Profissional 1 2 18 11 2 4 12 0 50 
Formação Profissional 10 19 12 3 7 3 0 0 54 
Emprego 2 118 575 2161 530 575 865 21 4847 

 TOTAL 20 141 606 2177 539 582 877 21 4963 

 
 
No total foram realizados 4963 atendimentos durante o ano de 2007. Deve-se reter que apesar de 
74,61% dos atendimentos realizados o terem sido feitos a pessoas desempregadas há menos de um 
ano, 22,31% dos atendimentos foram realizados a pessoas desempregadas há mais de um ano, e, por 
isso, com maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho. É igualmente importante referir 
que quase metade dos atendimentos realizados, tiveram como alvo pessoas entre os 25 e os 44 anos 
de idade. 
 
A quase totalidade das pessoas procurou os serviços da UNIVA com o objectivo de se integrarem no 
mercado do trabalho como se pode ver pelo último quadro apresentado, em que dos 4963 
atendimentos realizados, 4847 tiveram como finalidade a procura de emprego. 
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Gabinete da Iniciativa e do Empreendedorismo  
O GIE (Gabinete da Iniciativa e do Empreendedorismo) foi constituído em Fevereiro de 2007, tendo 
iniciado atendimento ao público a partir do mês seguinte. É de realçar que, a abertura e 
desenvolvimento do serviço têm vindo a ser complementados com a formação decorrente da 
participação da Técnica em variadas sessões.  
 
Como principais actividades, o GIE fez o acompanhamento dos processos de candidatura ao Finicia 
Oeste do Município, disponibilizou informação aos empreendedores/potenciais empreendedores sobre 
linhas de financiamento, manteve uma base de dados actualizada com os atendimentos realizados; 
encaminhou utentes de acordo com as suas necessidades; prestou ajuda aos empresários na 
elaboração dos seus Planos de Negócios; colaborou com os restantes departamentos da CMP no 
sentido de auxiliar na elaboração de processos de candidatura a financiamentos; etc. 
 
No desenvolvimento deste trabalho houve a constante articulação com outros departamentos da 
Câmara, bem como uma estreita articulação com a ADRO (Agência de Desenvolvimento da Região 
Oeste). Envolveu ainda o constante contacto com entidades ligadas ao mundo empresarial e 
relacionadas com o trabalho de desenvolvimento da actividade económica. Também o contacto com 
outros Municípios foi garantido. 
 
Apesar de ser uma nova estrutura, apresentou durante os meses de 2007 o seguinte volume de 
atendimentos: 

Meses TOTAL 

Março 7 
Abril 14 
Maio 4 
Junho 5 
Julho 5 

Agosto 3 
Setembro 1 
Outubro 6 

Novembro 8 
Dezembro 1 

TOTAL 54 
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Saúde 
 
Parceria no âmbito do Projecto “ALA-Arriba” 
 
Foram efectuadas as seguintes tarefas: 
 

• Participação em reuniões intercalares e de avaliação do Projecto, realizadas nos dias 13 de Junho, 22 
de Julho e 5 de Agosto; 

• Elaboração da declaração anual de contributos do Município e do questionário de avaliação do Projecto 
“Ala-Arriba”; 

• Elaboração da proposta de protocolo entre o Município e o Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, 
no âmbito da continuidade do projecto. 

 
Colaboração com o Centro de Recursos Integrados do Oeste 

• Recolha e tratamento de informação solicitada pela Equipa de Tratamento de Peniche, a propósito do 
diagnóstico territorial no âmbito do PORI (Programa Operacional de Respostas Integradas); 

• Participação em reuniões promovidas pela Equipa, no âmbito do PORI  
 
Colaboração com a Acompanha, CRL 

• Participação na sessão de apresentação do projecto “Atelier da Família”; 

• Participação numa reunião com a Directora Técnica da Acompanha, CRL realizada no dia 2 de 
Novembro, a propósito da celebração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida. 

 

Colaboração com outras entidades 
• Reunião no Centro de Saúde de Peniche, a 22 de Novembro; 

• Reunião com o Hospital de Peniche, a 23 de Novembro. 
 
Apoio Psicológico 
Foi realizada a avaliação Psicológica e Acompanhamento Psicoterapêutico a alunos do 1º Ciclo da EBI 
de Peniche (6h semanais), com diversas problemáticas (dificuldades de aprendizagem, de 
comportamento, instabilidade emocional, etc.), sinalizados pela escola, tendo sido elaborados 
relatórios onde foram sugeridas algumas medidas de intervenção psicopedagógica, com base no DL nº 
319/91, de 23 de Agosto. Foram também feitos alguns encaminhamentos considerados pertinentes, 
nomeadamente para serviços de saúde, assim como realizadas reuniões com os pais e as professoras 
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das crianças. Durante o ano de 2007, foram observadas 11 crianças, num total de 131 horas de 
atendimento. 
 

Comissão de Análise das Candidaturas a Bolsa de Estudo 
• Participação em reuniões deste concurso realizadas em 5/12 e 7/12. 

 
Projecto Maré-Alta II 

• Participação nas reuniões mensais de consórcio; 

• Participação no seminário; 

• Participação no plano de actividades e relatório de actividades. 

 

População idosa 
Nesta área as actividades desenvolvidas focalizaram-se essencialmente na: 

• Monitorização das actividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Convívio da Câmara Municipal; 

• Elaboração do Plano de Actividades para 2007; 

• Organização e dinamização da Festa de Natal Sénior. 

 
Participação Municipal na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ)  
A participação dos técnicos municipais na CPCJ, envolveu os seguintes aspectos: 

 

Gestão de Caso 
O trabalho na CPCJ pressupõe a participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias, na sua 
vertente restrita e alargada, tendo a primeira periodicidade semanal. Nas reuniões restritas da CPCJ, 
os casos são apresentados, discutidos e posteriormente distribuídos por dois técnicos (Gestores de 
Caso), que os trabalham. 
 
Procede-se, então, ao trabalho de Gestão de Casos através de: 

• Entrevistas com crianças/jovens, pais e familiares; 

• Atendimentos regulares; 

• Visitas domiciliárias; 

• Articulação com diversas entidades relevantes no estudo de cada caso: Estabelecimentos de Ensino, 
Saúde, Forças de Segurança, Ministério Público, Instituições de Acolhimento, IPSS, etc.; 

• Reuniões diversas para definição de procedimentos e estratégias a adoptar em cada caso. 
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Sempre que são solicitados, os técnicos colaboram com o Tribunal da localidade onde estejam a 
decorrer processos relativos a crianças/jovens, como testemunha, acerca do acompanhamento 
efectuado. As técnicas foram frequentemente solicitadas a intervir em situações de emergência e de 
forma não planificada, que exigiram intervenção imediata. 
 
Procedeu-se à articulação com vários serviços camarários no sentido da disponibilização de transporte 
para crianças com processo aberto na CPCJ, para comparecerem em consultas médicas diversas e 
outras situações em que existia necessidade de transporte e este não pudesse ser assegurado pelos 
pais. Procedeu-se à instrução da base de dados, disponibilizada pela Comissão Nacional das 
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, relativa aos processos em acompanhamento. 
 
Estiveram em acompanhamento, ao longo do ano de 2007, 250 processos, dos quais 67 foram 
instaurados no decorrer do ano, 19 reabertos e 112 foram arquivados, transitando ao ano de 2007, 138 
casos. 
 
As principais problemáticas que deram origem à abertura de processo foram a Negligência e o 
Abandono Escolar. As idades dos casos acompanhados foram principalmente crianças dos 0 aos 5 
anos e jovens com 15 ou mais anos. 

 
Acompanhamento Psicológico 
Foi assegurada a Avaliação e o Acompanhamento Psicológico/Psicoterapêutico às crianças com 
processo na CPCJ, com diversas problemáticas sociais e/ou afectivas, para as quais se mostrou 
pertinente este tipo de intervenção. 
 
Para o efeito existiu uma primeira fase de diagnóstico, através de Entrevistas com os pais (ou quem 
tem a guarda da criança) e Avaliação Psicológica, para a compreensão do funcionamento psicológico, 
no sentido de detectar perturbações que possam estar a afectar a vida emocional e o bem-estar da 
criança/jovem. Após a avaliação é elaborado o respectivo relatório Psicológico. 
 
Posteriormente, inicia-se um processo de Acompanhamento Psicológico (Ludoterapia com crianças e 
Psicoterapia Verbal com jovens), com periodicidade semanal/quinzenal, consoante os resultados 
obtidos e com duração de 45/60 minutos. Durante o processo de Acompanhamento Psicológico foram 



146 | 193  Câmara Municipal de Peniche                                             

 Largo do Município – 2520-239 PENICHE   + 351 262 780 100  Fax + 351 262 780 111   
www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

realizadas diversas reuniões com pais, professores e outros técnicos, para articulação e definição de 
estratégias a adoptar. 
 
Por vezes, foi solicitado pelo Tribunal a continuidade do acompanhamento psicológico, anteriormente 
iniciado pela CPCJ, em processos que passaram a ser acompanhados por aquela entidade judicial. O 
Tribunal solicitou ainda, a colaboração em alguns processos relativos a crianças/jovens, como perito, 
na área da psicologia. Durante o ano de 2007, foram observadas 23 crianças/jovens, num total de 421 
horas de atendimento. 

 
Participação Municipal no Núcleo Local do Rendimento Social de Inserção 

• Representação da Câmara nas reuniões de núcleo, normalmente com periodicidade quinzenal; 

• Participação na elaboração dos Planos de Inserção; 

• Participação no acompanhamento de processos e na avaliação das acções de inserção; 

• Apoio na melhoria das condições de habitabilidade ao nível da higiene e salubridade, designadamente, 
intervenções de desinfestação e limpeza em diversas casas, em articulação com os SHL. 

• Encaminhamento e sinalização de diversas situações para outros serviços camarários. 

 
 

Articulação com a Direcção Geral de Reinserção Social 
• Enquadramento de um trabalhador nos serviços municipais (Espaços Verdes) no âmbito do 

cumprimento de uma pena através da realização de trabalho a favor da comunidade do trabalhador 
supra-referenciado. 

• Articulação com o técnico da DGRS a propósito do enquadramento deste trabalhador. 
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Considerações Finais 
 

 Salienta-se a importância da componente investigação no planeamento da Política Social de 
Habitação, no sentido de se obter um melhor conhecimento da realidade social dos agregados, 
residentes em bairros sociais e de uma intervenção estratégica face aos problemas e 
necessidades identificados. Desta forma a continuidade da vertente de investigação deverá ser 
extensível aos restantes bairros sociais; 

 Ao longo do ano 2007 verificou-se uma maior procura dos munícipes a este serviço por 
necessidades de apoio social, com diversas problemáticas associadas, exigindo da intervenção da 
técnica de serviço social uma disponibilidade imediata e uma articulação constante entre diversos 
serviços municipais e outras instituições. Esta dinâmica não permitiu o cumprimento das diversas 
actividades planificadas, tornando-se numa intervenção reactiva aos problemas. Neste contexto, 
entende-se que a equipa terá de fazer uma reflexão sobre as metodologias de intervenção, no 
entanto também se entende a necessidade de alargamento da equipa para fazer face aos 
desafios; 

 A existência da coordenação da equipa vem constituir uma nova dinâmica neste sector, 
nomeadamente na reestruturação dos serviços e na definição de planeamento de uma intervenção 
social estratégica. Na sequência da concretização destes objectivos, importa dar ênfase ao reforço 
de recursos humanos desta equipa nomeadamente a nível do serviço social. 
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7.3 Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 
Cultura 
A área cultural continuou a ter a atenção devida por parte do actual executivo, e, na linha de actuação 
desenvolvida desde o início do mandato, procurou-se dinamizar um número de eventos diversificados e 
descentralizados de forma a ser proporcionado o seu acesso a todos os munícipes. Uma outra 
preocupação foi a garantia de qualidade dos eventos, assim como a sua regularidade ao longo de todo 
o ano, mas com uma maior incidência na época balnear. 
 
O Carnaval, celebrado no início de Fevereiro, revelou um maior empenho por parte dos grupos 
participantes, patente na qualidade das suas representações, facto que se vem verificando ao longo 
dos últimos anos. A autarquia teve papel relevante, não só nos aspectos organizativos, como nos 
apoios concedidos aos grupos. 
 
O mês de Março, foi dedicado ao Teatro, tendo sido apresentada a peça de Teatro “Lost in Space” e 
exibido o documentário “Conversas com Glicínia”, com a presença de Jorge Silva Melo. A autarquia 
deu o seu apoio ao lançamento do livro “O meu Fialho”, da autoria de Antero Anastácio. 
 
No mês de Abril, Mês da Liberdade, foram realizadas por todo o concelho diversas iniciativas 
integradas nas Comemorações do 25 de Abril, nomeadamente o “Tributo a Zeca Afonso” pelo Quarteto 
de Jazz de Lisboa, a exposição “Os Rostos de Adriano”, com a presença de Carlos Alberto Moniz e a 
actuação do grupo “Cantar de Amigos”. Para assinalar o Dia Mundial da Poesia, foi realizado o 
espectáculo “Poemas do Contrabaixo e Guitarra”, e para comemorar o Dia Mundial da Dança, levaram-
se a efeito actuações de grupos de dança juvenil do concelho de Peniche.  
 
Ainda durante o mês de Abril, foi exibido o filme “A Fuga” e o documentário “Movimentos Perpétuos” de 
Carlos Paredes. Foi dado apoio ao Workshop de Fotografia organizado pelo Centro Social do Pessoal 
da Câmara Municipal de Peniche e ao projecto de Arqueologia organizado pela Escola Secundária de 
Viseu. 
 
No mês de Maio foi promovido o espectáculo musical do grupo “Miosótis” e dado apoio à 6ª 
Conferência de Telecomunicações, organizada pela Conftel, e ao Festival Mercúrio  - Teatro Itinerante, 
organizado pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. 
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Durante o mês de Junho, e integrado no Festival Sabores do Mar, foi comemorado o Dia Mundial da 
Criança, através de diversas iniciativas dirigidas às crianças e jovens. 
 
No mês de Julho, a Mostra de Rendas de Bilros mereceu especial destaque tendo sido apoiadas todas 
as iniciativas realizadas neste âmbito, com especial destaque para o dia da Rendilheira e o número 
expressivo de trabalhos apoiados no âmbito do Concurso de Rendas. No Fórum da Parreirinha, foram 
realizadas projecções dos “Concertos com História”, relativos a actuações de diversos conjuntos 
internacionais (The Rolling Stones, Simon & Garfunkel) e da fadista Mariza. 
 
O Carnaval de Verão voltou a merecer o apoio da Autarquia, tendo contado com o desfile dos grupos 
participantes no Carnaval de Inverno e com uma forte participação popular.  
 
Ainda durante o mês de Julho, a autarquia deu o seu apoio ao lançamento do livro “Padre Nosso” da 
autoria de Vicente Cândido. A autarquia também apoiou a realização das “Tasquinhas Rurais”, em 
Ferrel, organizadas pelas Juntas de Freguesia Rurais do Concelho, e mais uma edição da Feira do 
Livro, organizada pela Associação Juvenil de Peniche. 
 
Em Agosto, continuaram-se a realizar as projecções de “Concertos com História” (Humanos e Cesária 
Évora). Neste mês teve lugar a comemoração da Semana da Juventude, iniciativa que contou com 
diversos concertos musicais e outras actividades direccionados ao público jovem. Durante o mês de 
Agosto teve ainda lugar a actuação do “Grupo Danças Ocultas”. Foi dado o apoio à iniciativa 
organizada pela ACISP intitulada “Um dia a pintar Peniche” e ao espectáculo musical organizado pela 
Associação de Ex-Combatentes do Concelho de Peniche. 
 
No mês de Setembro, a Autarquia colaborou na iniciativa levada a efeito pela Associação Forense do 
Oeste, denominada “À conversa com Odete Santos”. 
 
O mês de Outubro foi o “Mês de Charlot”, tendo sido projectados os filmes “A Quimera de Ouro”, “O 
Garoto de Charlot”, “O Circo”, “Tempos Modernos” e “O Grande Ditador”, por todo o concelho, com 
elevado número de pessoas a assistirem e com a colaboração de diversas colectividades. Ainda no 
que diz respeito ao “Mês de Charlot”, foi realizada a exposição “Viva Charlot”, cuja inauguração contou 
com a presença de Lauro António e Mário Jorge Torres. 
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Foi comemorado o Dia Mundial da Música, com a actuação do Quinteto de Metais Bubba Brass, e o 
700º aniversário da Doação de Atouguia da Baleia a Dona Isabel de Aragão por El-Rei D. Dinis. A 
comemoração do 30º aniversário da CERCIPENICHE mereceu a devida atenção por parte da autarquia 
tendo disponibilizado os apoios solicitados. 
 
Em Novembro, foi dado apoio ao I Congresso Ibérico de Primatologia, levado a efeito pela Associação 
Portuguesa de Primatologia e pela sua congénere Espanhola, a Associação Primatológica Española e 
que decorreu no Auditório Municipal. 
 
O mês de Dezembro, mês do “Natal Penicheiro”, decorreu com diversas actividades ligadas a esta 
quadra festiva tendo contado com as actuações da Orquestra de Percussão “Tocá Rufar”, da iniciativa 
“Avós e Netos”, da actuação do Grupo Coral Pluricoop de Pinhal Novo, o espectáculo musical do “Avô 
Cantigas”, do Coro Infantil de Óbidos, do Grupo Coral Stella Maris (Peniche) e da Orquestra de 
Harmónicas de Ponte de Sôr. 
 
Teve lugar também um ciclo de cinema alusivo ao Natal e foi dado apoio ao Natal Sénior, organizado 
pelo Centro Social do Pessoal da CMP, ao Pai Natal Motard, organizado pela Associação de 
Motociclismo de Peniche e ao espectáculo musical “Na Casa do Pai Natal”, organizado pelo Centro de 
Renovação Cristã.  
 
De modo a comemorar a passagem de ano 2007/08, e à semelhança do ano transacto, a Câmara 
Municipal de Peniche organizou um espectáculo fim-de-ano que contou com fogo-de-artifício e 
animação musical e foi presenciada por milhares de pessoas, munícipes e visitantes. 
 
Também mereceu especial destaque a atribuição de incentivos ao desenvolvimento cultural, através da 
atribuição de apoios monetários a todas as associações e colectividades em actividade. 
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Foram organizadas as seguintes exposições, no Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche: 

 Exposição de Pintura de Luis Athouguia (Janeiro) 
 Exposição de Fotografia Científica “Bioclick” (Fevereiro) 
 Exposição do “Palco à Fotrografia” (Março) 
 Exposição “Os Rostos de Adriano” (Abril) 
 Exposição de Pintura de Nuno Franco (Junho) 
 Exposição “Peniche e o Mar” de Eduardo Ferreira (Agosto) 
 Exposição de Pintura de Nuno Fragata e de Remígio de Almeida (Setembro) 
 Exposição “Viva Charlot” (Outubro) 
 Exposição “Berlenga – Desenho, ilustração e fotografia” 
 Exposição “Presépios” de Célia Nunes (Dezembro) 

 
O sector da Cultura colaborou na organização das seguintes exposições, realizadas na Sala do 
Governador – Fortaleza: 

 Exposição “A Voz do Silêncio – Prisões Políticas Portuguesas” de Pedro Medeiros 
 Exposição de Pintura “Outro Olhar” de Antero Anastácio 
 Exposição de Escultura “Sensações Marinhas” de Nuno Rodrigues 
 Exposição “43 Peixes” de Pedro Salgado 
 Exposição “Luis Correia Peixoto – Um século de vida” 
 Exposição “Instrumentos auxiliares de pesca e navegação” de Estêvão Alexandre Henriques 

 
Este sector colaborou ainda com o Serviço de Turismo na realização do Carnaval de Inverno e de 
Verão e no Festival Sabores do Mar. 
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Desporto 
 
Durante 2007, a actividade desportiva desenvolveu-se ao longo de todo o ano, com iniciativas em 
diversas modalidades, tendo uma maior incidência nas actividades desportivas ligadas ao mar, 
confirmando na prática a denominação “Peniche – Capital da Onda”. A política do Município de 
Peniche relativamente aos apoios às Associações e Clubes Desportivos, continuou a ser considerada 
prioritária para o desenvolvimento da prática desportiva no concelho, através da atribuição de subsídios 
e concessão de apoios logísticos a todas as colectividades activas. 
 

Janeiro 2007 
Em Janeiro 2007, a autarquia organizou, conjuntamente com os agrupamentos escolares de Peniche, 
mais um corta-mato escolar e apoiou o estágio das equipas de ciclismo Sub-23 e Continental 
Profissional do Sport Lisboa e Benfica que decorreu no concelho de Peniche. 

 
Fevereiro 2007 
No mês de Fevereiro, deu apoio aos V Jogos dos Professores, organizados pela empresa Xistarca. 
 

Março 2007 
No mês de Março, o Município de Peniche colaborou no Torneio de Elite de apuramento para o 
Campeonato da Europa de Futebol Sub-17, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, na 2ª 
Corrida do 1º ciclo promovida pela Escola Básica Integrada de Peniche. Deu apoio também à 
realização do Campeonato Distrital de Mini-Trampolim, Duplo Mini-Trampolim e Tumbling, levado a 
cabo pela Associação Distrital destas modalidades, conjuntamente com a Associação “A Serrana”. 
 
Prestou ainda apoio à Lan Party organizada pelos alunos da Escola Secundária de Peniche, ao 4º 
Open Internacional de Taekwondo da Cidade de Peniche, organizado pela Associação Portuguesa de 
Taekwondo do Oeste, ao Circuito de Surf e Bodyboard do Península de Peniche Surf Clube e aos 27ºs 
Jogos Médicos, promovidos pela empresa Xistarca.  
 

Abril 2007 
Durante o mês de Abril, a Autarquia organizou Jogos de Volei de Praia e Ténis de Praia, integrados no 
evento Rip Curl Pro, e o Torneio Juvenil de Futebol de Praia.  
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Deu apoios ao Estágio Regional de Canoagem, promovido pelo Centro de Canoagem do Oeste, ao Rip 
Curl Grom Search e ao Rip Curl Pro (WQS) organizados pela parceria Rip Curl e Alfarroba Amarela, o 
Free Ride Portugal organizado pela Meganáutica, ao Encontro Nacional de Organismos de Deficientes, 
promovida pela respectiva confederação e as Dentíadas de Verão, organizadas pela Associação 
Académica da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. 
 

Maio 2007 
No decurso do mês de Maio, a autarquia promoveu a digressão da equipa de Ténis de Mesa do 
Sporting Clube de Portugal e apoiou a 2ª etapa do 4º circuito Universitário Surf e Bodyboard, 
organizado pelos alunos da Escola Superior de Tecnologia do Mar, o Torneio de Sueca, promovido 
pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Coimbrã, o Concurso de Pesca, organizado pelo 
Núcleo Sportinguista de Peniche. Deu ainda apoio ao Seminário sobre Taekwondo, organizado pela 
APTO e aos Jogos da Escola de Natação do Estádio Universitário de Lisboa, promovidos pela 
Universidade de Lisboa. 
 

Junho 2007 
Realizou mais um edição da Corrida das Fogueiras (28ª) e das Fogueirinhas (7ª) no mês de Junho, que 
contou com a participação de mais de 4500 atletas, a maior de sempre e contou com enorme 
assistência popular. Neste mês, deu também apoio ao Encontro de Vespas, promovido pelo Vespa 
Clube do Oeste, ao Concurso de pesca de mergulho, organizado pelo Clube Naval de Peniche, ao 
Torneio Camões-GDP, promovido pelo Grupo Desportivo de Peniche, à Taça Cidade de Peniche, 
organizada pela ADAP, ao 1º Torneio Nacional de Rugby, organizado pelo Rugby Clube das Caldas e 
ao 1º Torneio FIDE de Xadrez, promovido pela secção de Xadrez da A.E.F.C.R Penichense. 
 

Julho 2007 
Durante o mês de Julho, colaborou na organização do 5º Campeonato Distrital de Futebol de Praia, em 
parceria com a Associação de Futebol de Leiria, na organização do II Grand Prix de Ténis de Praia, 
conjuntamente com o Clube de Ténis de Peniche. Promoveu ainda uma iniciativa de Ténis de Praia.  
 
Durante este mês apoiou ainda os Jogos Peniche Praia 2007, organizados pela Cercipeniche, o Rip 
Curl Girls Tour, promovido pela Alfarroba Amarela, o Estágio Internacional de Verão de Aikido, a 3ª 
Festa do Atletismo “24 horas a Correr”, organizada pelo Centro Social do Pessoal da CMP, a Taça de 
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Portugal (Surf, bodyboard, longboard e kneeboard) promovida pela Federação Portuguesa de Surf e a 
8ª Corrida e Caminhada da Praia Norte, organizada pelo Peniche Amigos Clube. 
 

Agosto 2007 
No mês de Agosto, a autarquia organizou a iniciativa “Bicicleta é Saúde” e colaborou no Festival Show 
Road Tour 2007. Apoiou a iniciativa “Optimus Surf Spot – Baptismos de surf”, promovida pela Optimus 
e pela Surfoz.  
 

Setembro 2007 
Em Setembro, a autarquia organizou as comemorações do Dia Mundial do Coração, com diversas 
iniciativas desportivas e deu apoio ao Campeonato Nacional de Kayak Surf, organizado pelo Clube de 
Canoagem de Águas Bravas de Portugal, a 3ª Etapa do Circuito Peninsular de Surf e Bodyboard do 
Península Peniche Surf Club, ao Campeonato Nacional de Surf – Rip Curl Pro, levado a efeito pela 
Alfarroba Amarela. 
 

Outubro 2007 
Foram apoiadas durante o mês de Outubro a 4ª Etapa do Circuito Peninsular de Surf e Bodyboard do 
Península Peniche Surf Club, a prova de Atletismo Inter-Juntas de Freguesia da Cidade, organizada 
pela respectivas Juntas de Freguesia, a 4ª Etapa do Circuito Nacional Open/07, promovida pela 
Extreme Conteúdos e a 1ª Prova de Resistência BTT organizada pela Junta de Freguesia de Serra D’El 
Rei. 
 

Novembro 2007 
No mês de Novembro foi dada colaboração ao V Torneio de Futebol de Cinco – SINTAP, organizado 
pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. 
 

Dezembro 2007 
Em Dezembro, foi apoiado o III Open de Orientação ATV, realizado pelo Académico de Torres Vedras, 
a 3ª Etapa do Campeonato Nacional de Clubes – Bodyboard, organizado pelo Península de Peniche 
Surf Club, a mais uma etapa do Circuito Universitário de Surf e Bodyboard, promovido pela Escola 
Superior de Tecnologia do Mar, e ao Seminário de Taekwondo organizado pela Associação Portuguesa 
de Taekwondo do Oeste. 
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7.4 Educação 
 
Ao nível da Educação, a grande prioridade para 2007 foi a execução e aprovação da Carta Educativa, 
instrumento fundamental no planeamento, programação e gestão da rede escolar e um elemento 
essencial para o futuro do concelho, que irá permitir a candidatura ao QREN de projectos referentes a 
equipamentos educativos que se revelem necessários.  
 
A Carta Educativa do Concelho de Peniche foi aprovada nos diversos Órgãos Autárquicos e rectificada 
pela Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. Durante todo o percurso da sua 
elaboração, foi desenvolvida uma estreita colaboração com o Conselho Municipal de Educação e com 
a comunidade educativa. Cabe aqui referir a preocupação na divulgação dos materiais produzidos à 
comunidade educativa e ainda a discussão pública dos mesmos. 
 

Os objectivos a ser atingidos com a implementação das medidas/acções contidas neste instrumento de 
planeamento, têm como denominador comum a aposta na qualidade de ensino. Tendo em vista dotar 
os estabelecimentos de ensino de recursos que sejam geradores de qualidade e conforto, foram 
entregues as seguintes candidaturas ao Programa Nacional de Requalificação da Rede do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar: 
 

Estabelecimento Tipo de Obra Início Fim Valor Global € 

EB1 N.º 5 Peniche Pátio – arranjos e equipamento 2008 2008 83 531,00 
EB1 N.º 3 Peniche Pátio – arranjos e equipamento 2008 2008 100 534,00 
EB1 de Lugar da Estrada Pátio – arranjos e equipamento 2008 2009 35 500,00 

Jardim de Infância de Geraldes 
Ampliação Refeitório/Sala de Refeições e 
Actividades de apoio à Família 

2008 2009 55 000,00 

Núcleo Escolar de Ferrel Construção de raiz 2009 2011 1 051 400,00 
Núcleo Escolar de Serra D’El-Rei Construção de raiz 2009 2011 803 600,00 
Centro Educativo de Peniche Construção de raiz 2010 2012 1 943 400,00 
Centro Educativo de Atouguia da Baleia Construção de raiz 2008 2010 1 690 500,00 

 
 
Este foi também o ano das “novas escolas”, com a inauguração das Escolas do 1º Ciclo da Bufarda e 
do Filtro, ambas com a valência de Jardim de Infância. Foram ainda várias as intervenções de 
beneficiação: EB1 de Ferrel, adaptação de sala de aula para biblioteca; EB1 de Serra D’El-Rei, criação 
de um refeitório; JI de Geraldes, remodelação do pátio, EB1 de Atouguia da Baleia, instalação de 
sanitários; EB1 de Reinaldes e EB1 de Coimbrã intervenção no pátio e no interior das instalações. 
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Além destas intervenções o Departamento de Obras Municipais e o Departamento de Energia e 
Ambiente, têm desenvolvido um programa de reparações que está reflectido nos respectivos relatórios. 
Continuaremos a intervir de forma a criar as adequadas condições físicas e ambientais, garantindo os 
pressupostos inerentes aos da Escola Inclusiva. 
 
Bolsas de estudo  
 Pela primeira vez o Município de Peniche atribuiu Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. Segundo 
o Regulamento a Bolsa consiste na atribuição de um subsídio de 100 euros, durante dez meses, a 
cinco estudantes. 
 
Actividades de Enriquecimento Curricular 
Para o ano lectivo 2007/2008, foi adoptado o modelo de gestão dos anos lectivos anteriores, uma vez 
que a parceria com os Agrupamentos mereceu dos vários agentes educativos uma avaliação positiva. 
 
Registou-se apenas uma alteração na oferta curricular em relação ao ano lectivo anterior: devido à 
dificuldade na contratação de docentes para o Ensino da Música, esta actividade foi substituída pela 
actividade Movimento, Música e Drama. É justo referir o clima de cooperação e partilha com os 
Agrupamentos. Às dificuldades encontradas, tem-se sobreposto a vontade de superar.  
 
 

ESCOLAS INGLÊS MOV. MUSICA E DRAMA A. FÍSICA E DESPORTIVA 

Agr. de Vertical de Escolas de Peniche 5 4 5 
Agr. de Escolas de A. Baleia  8 5 6 
Agr. de Escola  D. Luís de Ataíde 5 4 4 

 
 

 INGLÊS MOV. MUSICA E DRAMA A. FÍSICA E DESPORTIVA TOTAL 

Nº/Professores 18 13 15 46 

 
 
Para que estas actividades fossem ministradas em condições de segurança/vigilância, foram atribuídas 
584 horas/mês a 17 tarefeiras e estabelecidos 8 Programas Ocupacionais. As aulas de Actividade 
Física e Desportiva, são leccionadas preferencialmente nas instalações das associações mais 
próximas das escolas, tendo sido estabelecidos protocolos. 
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Actividades/Concursos 
 
Nós Poupamos Água e Energia 
Este concurso decorreu entre os meses de Outubro de 2006 e Maio de 2007, e consistiu na avaliação 
dos consumos de água e energia eléctrica em todas as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho de Peniche. Foi verificado que, foi feito um esforço pelas escolas no sentido de utilizarem de 
forma mais racional estes dois bens. 
 
De acordo com o regulamento, existiram prémios para os vencedores mensais e para o vencedor 
anual. No entanto, para premiar o esforço das escolas: alunos, professores e auxiliares de acção 
educativa, foram entregues prémios até ao 10º classificado, e um diploma de presença a todas as 
escolas. No Dia Mundial do Ambiente, foram convidados os Conselhos Executivos dos diversos 
Agrupamentos de Escola, com escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, e todas as escolas EB1 a se 
fazerem representar na sessão, com uma delegação de alunos, professores e auxiliares de educação, 
até 5 pessoas por escola. 
 
 “Jogo da Sustentabilidade” 
Tendo como base o jogo educativo “Usar ou Manter?” elaborado pelo Centro de Energia, Ambiente e 
Recursos da Universidade do Tennessee, EUA, o “Jogo da Sustentabilidade “ teve como objectivo 
transmitir aos participantes o conceito de desenvolvimento sustentável, através da responsabilização 
destes pela gestão de um recurso renovável.  
 
Esta actividade de educação ambiental foi realizada nas EB1 nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6, EBI 
durante o período de 4 a 15 de Junho de 2007, abrangendo 39 turmas e cerca de 800 alunos. 
 
“Escola Itinerante de Trânsito” 
Os objectivos inerentes a esta actividade foram o de formar uma nova geração de condutores e peões 
e sensibilizar para os comportamentos a adoptar na via pública. Durante três dias, os alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico puderam contactar com um circuito rodoviário, com o apoio das forças de 
segurança e, assim, aprender, na prática, a respeitar as regras de boa utilização do espaço rodoviário. 
Esta iniciativa contou com a colaboração do Governo Civil de Leiria.  
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1 de Junho de 2007 – Dia Mundial da Criança 
O Dia Mundial da Criança, contou com uma série de actividades cujo principal objectivo se prendeu 
com a sensibilização de questões associadas, de forma directa ou indirecta, à trilogia: Mar /Água / 
Planeta Terra, sendo elas: 
 

• Concerto “Um gesto pela Terra” – Carlos Alberto Moniz – espectáculo também integrado no 50º 
aniversário dos SMAS; 

• Animação temática do recinto dinamizada por 4 animadores (1 peixe, 1 mergulhador, e 2 pescadores);  

• Exposição de trabalhos realizados, na Biblioteca Municipal de Peniche; 

• Exposição de materiais alusivos à acção de sensibilização “Um Amigo que Marca a Diferença”;  

• Distribuição de material didáctico referente ao “Ano Internacional do Golfinho”; 

 
Paralelamente a estas actividades, a existência de alguns insufláveis, pinturas faciais, distribuição de 
balões, entre outros, serviram de suporte à alegria sentida pelas cerca de 1.100 crianças que 
participaram na iniciativa.  
 
A organização contou com instituições locais (ADEPE, ACISCP, AJP, Agrupamento de Escuteiros nº 
512 de Peniche); contou também com o apoio dos SMAS no patrocínio do concerto; com a Águas do 
Oeste, na dinamização do “Jogo da Água” e, com os Bombeiros Voluntários de Peniche na habitual 
cedência do recinto. 

 
Comemoração do Dia da Árvore /21 de Março 
Com o objectivo de assinalar o Dia Mundial da Árvore, o Município editou o guia “Plantas Aromáticas e 
Medicinais”. Este guia, foi distribuído entre a comunidade escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho de Peniche, tendo como objectivo estimular, junto dos mais novos, o gosto pela natureza e 
sensibilizar atitudes que conduzam à preservação e protecção do ambiente que os rodeia.  
 
 Eco – Escolas 
O programa Eco-Escolas, é dirigido preferencialmente aos alunos do Ensino Básico e tem como 
objectivo estimular acções, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela Escola na melhoria do 
seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade. 
Com o apoio da Câmara, participaram neste programa cinco escolas, tendo sido atribuída a Bandeira 
Verde Eco - Escolas a duas delas (EBI Peniche e EB 2,3 D. Luís de Ataíde). 
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Corta Mato Escolar Concelhio 
Numa parceria com as Escolas, com a participação de aproximadamente 600 alunos, de diversos 
escalões, realizou-se junto ao campo do Baluarte esta actividade desportiva. 

 
Pelos Caminhos da Água 
Actividade destinada a alunos do 4º ano do Ensino Básico. Com esta iniciativa procurou-se atingir os 
seguintes objectivos: Contar a História da Água na Península de Peniche; Chamar a atenção para a 
importância da preservação dos recursos hídricos; Explicar a formação dos reservatórios de água 
subterrâneos; Proporcionar uma manhã de convívio entre crianças e a organização; contribuir para o 
fomento da educação ambiental. 

 
Saber – Nadar 
Este projecto visa a promoção da Expressão Físico-Motora nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
numa actividade específica que é a natação. A actividade desenvolve-se nas Piscinas Municipais de 
Peniche, através de professores tecnicamente habilitados. Os transportes de e para a Piscina são 
também da responsabilidade da Câmara Municipal.  

 
Acção Social Escolar 
A Câmara Municipal de Peniche assegurou, dentro das suas possibilidades, o apoio aos alunos 
carenciados, nomeadamente ao nível da alimentação e apoio para livros e material escolar, de acordo 
com os escalões “A” e “B”, cujos valores são definidos anualmente em sessão de Câmara. 
 
Refeições no 1º Ciclo do Ensino Básico    
Consciente do papel fundamental que exerce na área da Educação, a Câmara Municipal de Peniche 
pretende, alargar ao maior número possível de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico o fornecimento de 
refeições, que obedeçam aos critérios referentes a uma alimentação racional e equilibrada.  
 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde …………………… 93 
Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche………………….100 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia ……………… 44 
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Subsídios para livros e material escolar 
Ano Lectivo 2006/2007 
Foi aplicada a taxa de 3% aos valores do ano lectivo anterior: 
 1º Ciclo do Ensino Básico (1º,2º e 4º anos) 

• Escalão A – 55,00€ 

• Escalão B – 27,50€ 
 

1º Ciclo do Ensino Básico 

• Escalão A – 62,40€ 

• Escalão B – 31,20€ 
 

Educação Pré-Escolar 

• Escalão A – 27,50€ 

• Escalão B – 13,75€ 
 
 

Escolas Escalão A Escalão B Subsídios 
Agrupamento de Escolas de Peniche 263 16 14.414,00 € 
Escola Básica 1,2,3 127 41 2.281,00€ 
Agrupamento de Escolas de A. da Baleia 31 13 10.814,00€ 

Total 421 90 27.509,00€ 

 
 
 
Transportes Escolares 
Considerando, que segundo o Decreto-Lei 299/84 de 05 de Setembro é da competência da Autarquia 
garantir o serviço de transporte dos alunos que frequentam o Ensino Básico e Secundário (...) entre o 
local de residência e o local do estabelecimento de ensino, quando residam a mais de 3 ou 4 km das 
escolas, respectivamente com ou sem refeitório. A Câmara tem garantido os mesmos de forma 
contratual com a Rodoviária do Tejo. Assumiu também o transporte dos alunos às Piscinas Municipais 
e em visitas de estudo. 
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TRANSPORTES ESCOLARES CUSTOS DO ANO LECTIVO 2006/2007 
 Nº alunos Encargos CMP Comparticipação alunos Total (€) 

Escola EB 2,3 D. Luís de Ataíde 2 426,14   426,14  
Escola Secundária de Pencihe 171 28.049,85 28.049,85  56.099,70  
Escola EB 2,3 Atouguia da Baleia 465 77.020,82   77.020,82 
Escolas de Caldas da Rainha 33 10.651,17 10.651,17  21.302,34 
Escolas de Torres Vedras 5 4.222,58 4.222,58  8.445,16 
Escola da Loutinhã 4 326,72 326,72  653,44 
Alunos Surdos/Mudos em Torres Vedras 1 747,50 747,50  1.495,00 

Totais 681 121.444,78 € 43.997,82 € 165.442,60 € 

 
Expediente e Limpeza 
Os subsídios atribuídos foram ponderados tendo em conta a inflação e o aumento de horas de 
permanência dos alunos nas escolas com a aplicação das Actividades de Enriquecimento Curricular. 
No caso do Agrupamento de Escolas de Peniche, está também contemplado o pagamento das 
assinaturas mensais dos telefones, para que exista equidade com o Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia. 
 
Agrupamento de Escolas de Peniche ………………. 9.9934,46 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia …… 7.371,88 
Escola Básica 1,2,3 de Peniche…………………………657,19 
(Estes valores representam um aumento de 4%) 
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7.5 Parque Campismo 
 
O Parque Municipal de Campismo de Peniche, dada a sua excelente localização e dimensão, assim 
como os preços praticados, é anualmente procurado por milhares de campistas e caravanistas, que 
procuram uma forma alternativa de fazer turismo, num ambiente mais natural. 
 
É incontestável a importância que o Parque de Campismo ocupa na estratégia de desenvolvimento 
turístico que a Câmara Municipal tem vindo a implementar. O Parque de Campismo tem-se revelado 
um agente dinamizador de uma forma particular de turismo, como meio alternativo às unidades 
hoteleiras, contribuindo para o desenvolvimento da economia e da vida do Município de Peniche. 
 
A actividade do Parque de Campismo encontra-se reflectida nos gráficos que a seguir se apresentam. 
 
OFERTA E PROCURA CAMPISTA 
Movimento e Dormidas de Campistas 
Entre 2003 e 2007, tanto o movimento de campistas como as dormidas tem vindo a registar um 
crescimento bastante significativo. De 2006 para 2007 esse crescimento foi de cerca de 5,8% nas 
entradas e de 1,9% nas dormidas.  
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Movimento / Dormidas Estrangeiros - 2007

Dormidas 228 233 539 1072 722 821 3369 4930 2375 1261 906 343

M ovimentos 46 56 164 427 318 329 1333 1646 905 381 176 84
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Em 2007, as dormidas dos residentes em Portugal representaram 79,8% do total das dormidas, mais 
1,7 % do que em 2006; as entradas representaram 80,1% do total da procura, mais 2,6 % do que em 
2006. Relativamente ao mercado estrangeiro, registaram-se descidas tanto na procura como nas 
dormidas de campistas. 
 

Distribuição das Dormidas (%) - 2007

79,8%

20,2%

Portugueses Estrangeiros

           

Distribuição dos Movimentos (%) - 2007

80,1%

19,9%

Portugueses Estrangeiros

                     
 
A Alemanha, Espanha, França, Reino Unido e os Países Baixos continuam a ser os mercados com 
maior peso na procura, embora se tenha registado em 2007 uma alteração destes mercados tanto no 
número de dormidas como no movimento de campistas. A Espanha é o país que deverá ser destacado 
pela positiva, já que apresenta as variações mais elevadas tanto no número de campistas, como nas 
dormidas, comparativamente ao ano 2006. 
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De salientar o aumento na procura campista de alojamento complementar, possível com o aluguer de 
caravanas, num total de 963 dormidas, com uma variação de cerca de 28% relativamente a 2006, e 
256 movimentos com uma variação de cerca de 35% relativamente a 2006.   
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Permanências Médias 
Ao contrário dos aumentos verificados no movimento e nas dormidas de campistas, a estada média 
registou uma descida em relação ao ano anterior, de 2,91 para 2,83 dias. Os residentes em Portugal 
foram os que contribuíram para essa quebra tendo passado de 2,94 dias em 2006, para 2,82 dias em 
2007. Relativamente aos residentes no estrangeiro, verificou-se um aumento, que passou de 2,83 dias 
em 2006, para 2,86 dias em 2007. O Parque de Campismo Municipal apresenta procura durante todo o 
ano, com picos nos meses de Junho a Setembro – época alta. 
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7.6 Piscinas 
 
As Piscinas Municipais de Peniche são uma estrutura que ao longo dos anos tem vindo a desenvolver 
a sua actividade visando a melhoraria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. 
Paralelamente, desde Janeiro de 2007 foi implementado um conjunto de medidas com o objectivo final 
da redução significativa dos custos associados à exploração deste importante equipamento desportivo. 
 
Da gestão criteriosa imposta, e comparando as despesas referentes aos anos de 2006 e 2007, 
verificou-se um decréscimo da despesa em 4.6% (305.925,87€ em 2006 e 291.975,78€ em 2007). Este 
decréscimo deveu-se essencialmente à redução do número de horas extraordinárias (-154%) e ao 
decréscimo nas despesas relacionadas com electricidade (-10.5%), telefone (-49%), produtos químicos 
(-27%) e produtos de limpeza (-24%). De salientar igualmente o decréscimo dos custos com os 
avençados (5%), em consequência da aposta em professores estagiários. 
 
Para além da actividade normal, foram igualmente dinamizadas as seguintes iniciativas: 

• Festival de Hidro-Carnaval 

• Festival de Natação 

• Festival encerramento ano lectivo 

• Campo de férias 
 

Relativamente ao número de entradas de utentes, durante o ano de 2007 registou-se um total de 
37346 entradas significando um acréscimo de 2.3% quando comparado com o ano de 2006 (36270). 
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7.7 Biblioteca 
 
 
Conforme a Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Peniche: “ Compete, em 
especial, ao Sector da Biblioteca Municipal:  
 

a) Assegurar a gestão da biblioteca municipal;  
b) Elaborar os regulamentos de funcionamento da biblioteca municipal e fazê-los cumprir;  
c) Efectuar o inventário e catalogação dos fundos documentais da biblioteca municipal;  
d) Propor as aquisições e manter a actualização dos fundos documentais da biblioteca 
municipal;  
e) Promover a dinamização da leitura pública na área do município;  
f) Facilitar o acesso dos munícipes a diversificados e actualizados conjuntos de recursos 
informativos de modo a dar resposta às necessidades de informação, lazer, educação 
permanente e pesquisa, nomeadamente por recurso à informatização do sector.” 

 
Nesta linha, em 2007, a Biblioteca Municipal de Peniche:  

a) Prosseguiu com a informatização do seu catálogo bibliográfico e catalogação das 
aquisições feitas para actualização do fundo documental; 
b) Manteve os seus serviços de acesso à Internet e nomeadamente a possibilidade de 
consulta on-line do Diário da República; 
c) Continuou a disponibilizar imprensa diária, semanal e mensal, para leitura na Biblioteca; 
c) Levou a cabo diversas actividades, e das quais se destacam:  
 

• 8 Visitas guiadas à Biblioteca com hora do conto, que envolveram 8 turmas (1 sala de jardim de 
infância e 7 turmas do 1º ciclo), num total de 162 crianças; 

• 14 Tempos específicos de hora do conto com consequente exploração da história e actividade de 
expressão plástica, que envolveram 18 turmas (12 salas de jardins de infância e 6 turmas do 1º 
ciclo), num total de 366 crianças; 

• 4 Sessões de “Era uma vez um rei”, com consequente exploração da história através de um jogo 
de palavras cruzadas, que envolveram 6 turmas do 1º ciclo, num total de 120 crianças; 

• 9 “Tardes com a poesia” que envolveram 10 turmas (3 salas de jardim de infância e 7 turmas do 1º 
ciclo), num total de 193 crianças; 

• 4 Sessões de “Lendas de Portugal” com consequente exploração da história e actividade de 
expressão plástica, que envolveram 4 turmas do 1º ciclo, num total de 72 crianças; 
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No tocante a outras actividades de promoção da leitura, a Biblioteca levou a cabo: 

• Mês de Abril - Exposição “Com que cores se faz um conto!” para assinalar o Dia Internacional do 
Livro Infantil; 

• 21 de Abril - Espectáculo “Poemas do Contra, Baixo e Guitarra” para assinalar o Dia Mundial do 
Livro; 

• 29 a 31  de Maio – diversas acções promovidas pelo Grupo Contador de Histórias, envolvendo 
cerca de 250 pessoas; 

• Biblioteca de Praia (Julho/Agosto); 

• Outubro - Três encontros com escritores, que envolveram 10 turmas do 1º ciclo, num total de 200 
crianças; 

• Exposições Bibliográficas diversas na Biblioteca. 

 
No que diz respeito a outras actividades de carácter lúdico-cultural e de promoção do património, a 
Biblioteca promoveu, ou esteve de alguma forma envolvida nas seguintes: 

• 29 de Abril - Espectáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança, envolvendo cerca de 60 jovens 
do Concelho; 

• 1 de Junho - na Festa da Criança;  

• 27 a 29 de Julho – na Mostra da Renda de Bilros de Peniche e, nomeadamente, IV Jogos Florais 
da Renda de Bilros de Peniche; 

• Novembro – Preparação de Natal Enc(o)ntado – Natal Penicheiro 2007. 

 
Relativamente à frequência da Biblioteca, nomeadamente à requisição de documentos, registaram-se 
durante o ano 2007, 2386 pessoas que requisitaram 2788 livros, 1368 dvd’s, 84 cd’s e 13 vídeos. Para 
além destes números há a considerar uma média diária de 7 leitores para a imprensa que 
disponibilizamos, bem como os diversos grupos de estudantes que realizaram trabalhos de pesquisa e 
as crianças integradas nas visitas de estudo e nas actividades de promoção da leitura.  
 
A Mediateca não teve o funcionamento desejado, já que neste momento apenas contamos com um 
computador para acesso do público. Ainda assim, na estatística realizada a partir do mês de Fevereiro 
foram contabilizados 1821 utilizações deste serviço. Continuou-se a registar uma boa procura da 
consulta on-line do Diário da República. 
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7.8 Museu 
 
 
Exposições 
Foram realizadas, durante o ano de 2007 as exposições mencionadas no quadro seguinte. Refira-se 
que em todas as exposições foram efectuados trabalhos de concepção, preparação e montagem das 
mesmas. 
 

Designação Data Nº Visitantes 

“Voz do Silêncio” de Pedro Medeiros 3 Jan / 31 Mar 6988* 

“Os Reais Hospitais Militares S. João de Deus em Portugal”  15 Jun / 15  Jul 2952 

“Um outro Olhar” de Antero Anastácio 30 Jun / 15 Jul 1810 

“Sensações Marinhas”de Nuno Rodrigues  20 Jul / 16 Set 11653 

“43 Peixes”de Pedro Salgado  6 Ago / 15 Set 5628 

“Luís Correia Peixoto: Um Século de Vivência” 4 Out / 31 Out 2518 

“Instrumentos Auxiliares de Navegação e Pesca, de Estêvão Alexandre 
Henriques 16 Nov / 4 Mar ´08 2822 ** 

Total de visitantes  31 560 

* Do número total de visitantes, 2811 foram alunos das escolas do Município 
** Até 31 de Dezembro de 2007 

 

 

Colóquios, Workshops e Conferências 
 
Neste âmbito foram realizadas as seguintes acções: 

 Conferência “Implantação urbana do Real Hospital Militar de Peniche”; 
 Colóquio “À conversa sobre Luis Correia Peixoto”; 
 Workshop “Um outro olhar” de Antero Anastácio; 
 Colóquio “Política Marítima Europeia e Estratégia Nacional para o Mar” 
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Semana da Rendilheira 
Foi elaborado o projecto de normas do XV Concurso de Rendas de Bilros e, após aprovação, feita a 
sua distribuição pelas rendilheiras. Procedeu-se à recepção dos trabalhos concorrentes, a fim de serem 
avaliados pelo júri do concurso, cujo secretariado foi assegurado por este serviço.  
 
Foram elaboradas as legendas e efectuada a digitalização dos trabalhos para a exposição do XV 
Concurso de Rendas, tendo sido também preparada uma apresentação de diapositivos desses 
mesmos trabalhos. Este serviço prestou também o apoio necessário à preparação do Dia da 
Rendilheira. Foi elaborado o projecto do “Museu Virtual da Renda de Bilros de Peniche”. 
 

Filmagens e Recolha de Imagens 
Foi dado apoio e feito o acompanhamento à equipa da RTP que recolheu imagens para o programa 
“Os Grandes Portugueses – Álvaro Cunhal”. Foi feito o acompanhamento na preparação do espaço 
(ponte de acesso à Fortaleza e ameias), para recolha de imagens destinadas para um spot publicitário 
dirigido por um realizador islandês e pela empresa portuguesa Location Portugal. 
 
Foi também dado apoio para a realização de uma cena para o filme “Simão Botelho”, pela empresa 
Clap Filmes, assim como a uma outra equipa de filmagens que recolheu imagens para uma eventual 
produção cinematográfica. 
 

Inventário do Museu 
Foi dada continuidade ao trabalho realizado nesta área, nomeadamente à transferência de informação 
existente em formato tradicional para suporte digital. Durante o ano de 2007 procedeu-se à 
actualização de 659 registos de fichas de inventário na aplicação “In Patrimonium”. 
 

Estúdio Municipal de Dança 
Foi dado apoio na inscrição de alunos e preparação de turmas para o ano lectivo 2007/08. Este serviço 
ficou igualmente responsável pela cobrança junto dos alunos da mensalidade respectiva, com especial 
atenção na regularização dos pagamentos das mensalidades em atraso. 
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Actividades Diversas 
Este serviço prestou apoio à montagem da exposição “25 de Abril”. Efectuou igualmente e montagem 
da iniciativa evocativa da “Fuga em 3 de Janeiro de 1960”. Relativamente à renovação de fornos da 
zona da cerâmica, que passou por contactos prévios, com vista à devolução das instalações. Foi dado 
apoio ao lançamento da serigrafia “Oh Mar Salgado” de António Carmo, que decorreu na Capela de 
Santa Bárbara – Fortaleza, cuja iniciativa esteve inserida nas comemorações do Mês do Mar 
(Novembro). 
 

Movimento de Visitantes 
O Museu Municipal registou, no período em apreço, um total 37 436 visitas, das quais 20 675 foram-no 
mediante o pagamento do respectivo título de ingresso. 
 

Mês Nº Entradas 

Janeiro 1370 
Fevereiro 1372 
Março 3303 
Abril 4738 
Maio 3485 
Junho 3292 
Julho 4257 
Agosto 6426 
Setembro 3137 
Outubro 2858 
Novembro 1868 
Dezembro 1330 

Total 37436 
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7.9 Património Cultural 

 
No âmbito de uma política de valorização do património cultural municipal visando garantir a 
longevidade desta matriz identitária colectiva e a potenciação do produto “Património Cultural “ 
enquanto importante activo turístico, procedeu-se ao desenvolvimento e coordenação de vários 
projectos, actividades e iniciativas visando a identificação, inventariação, registo, estudo, tratamento, 
conservação, valorização e divulgação do património cultural de índole arqueológica, histórica, 
monumental, etnográfica, de fundo material, móvel e imóvel, existente no município de Peniche. 

 
Programa de actividades desenvolvido em torno da valorização do património cultural concelhio: 

 
IDENTIFICAÇÃO, REGISTO, ESTUDO E CONSERVAÇÃO 

1 Intervenção de conservação, tratamento e restauro de espólio do futuro Museu de Atouguia da Baleia, trabalho 
desenvolvido no âmbito de estágio profissional no domínio da conservação e restauro. Este espólio essencialmente de 
índole artística e sacra, correspondendo actualmente a 482 peças, encontrando-se repartido pelas seguintes tipos: 
Arte Sacra (382 peças), contemplando imagens religiosas, elementos de retábulo, espólio têxtil, mobiliário e castiçais; 
Elementos Pétreos (54 peças), nomeadamente estelas funerárias e peças diversas em calcário; e Materiais Diversos 
(46 peças).  

2 Intervenção de registo e inventário de espólio do futuro Museu de Atouguia da Baleia, em contexto aplicação 
informática - In Patrimonium Plus, trabalho desenvolvido no âmbito de estágio profissional no domínio da Museologia.  

3 Orientação de estágio profissional na Administração Pública no domínio da conservação e restauro, tendo como 
objecto a conservação, restauro e inventariação de espólio do futuro Museu de Atouguia da Baleia. 

4 Orientação de estágio profissional no âmbito do programa PEPAL no domínio da conservação e restauro e 
museologia, tendo como objecto a inventariação do espólio do futuro Museu de Atouguia da Baleia 

5 Intervenção de reparação de antiga barca de apoio a armação propriedade da CMP, trabalho desenvolvida pelo Sr. 
Albertino João Pereira (carpinteiro naval), com o apoio dos serviços de carpintaria da CMP 

6 Processo de desmantelamento do Estaleiro União da Gamboa, actividade contemplando o registo exaustivo para a 
posteridade da dita estrutura (levantamento planimétrico, fotográfico e registo audiovisual), bem como a recolha, 
tratamento, inventariação e depósito de equipamentos e materiais provenientes deste antigo espaço produtivo, 
processo desenvolvido pelos serviços da autarquia em parceria com a Junta de Freguesia de N.ª Sr.ª da Ajuda. 

7 Instalação de unidade de tratamento de materiais arqueológicos subaquáticos.  
No âmbito da implementação do processo de tratamento de dessalinização de materiais de carácter arqueológico 
recolhidos em meio aquático, passo essencial no processo de conservação preventiva deste espólio, procedeu-se à 
instalação no espaço do Museu Municipal de uma unidade de tratamento de materiais arqueológicos subaquáticos. 

8 Monitorização do tratamento de dessalinização de materiais cerâmicos do sítio dos Cortiçais 
Na sequência da instalação de unidade de dessalinização de materiais arqueológicos subaquáticos teve início a 13 de 
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Novembro o tratamento do conjunto cerâmico recolhido no âmbito do projecto de intervenção arqueológica 
desenvolvida no sítio dos Cortiçais pela Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do IGESPAR, liderado pela 
arqueólogo Jean-Yves Blot. 

9 Aconselhamento técnico a intervenção de conservação preventiva e restauro de painéis azulejares a realizar na Igreja 
de Nossa Senhora da Consolação, desenvolvida pela Paróquia de Atouguia da Baleia. 

10 Projecto de investigação do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda  
No âmbito deste projecto tiveram lugar duas campanhas desenvolvidas por equipa de arqueologia liderada pelos 
arqueólogos Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues e Eurico Sepúlveda, com o apoio logístico e técnico da Câmara 
Municipal de Peniche, entre os períodos de 31 de Março e 7 de Abril e 23 de Julho e 10 de Agosto. Dando 
continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, estas campanhas centraram-se no tratamento e estudo de 
materiais recolhidos anteriormente na área deste antigo complexo oleiro, assentando nomeadamente no inventário, 
conservação e restauro das referidas colecções. 

11 Emissão de pareceres no âmbito do licenciamento de projectos em zonas de interesse arqueológico 

12 Georeferenciação de áreas de interesse arqueológico e imóveis históricos  
No âmbito da optimização do processo de emissão de parecer pelo arqueólogo municipal relativamente ao 
enquadramento arqueológico de obras que recaiam sobre imóveis históricos não classificados e de intervenções 
contemplando a escavação ou remoção de terras em áreas previamente definidas como de interesse arqueológico, 
procedeu-se em Novembro de 2007, em articulação com o Gabinete de Informação Geográfica da autarquia, à 
georeferenciação em ambiente SIG dos referidos elementos, constantes do rol preliminar do Inventário do Património 
Imóvel do Concelho de Peniche. 

13 Acompanhamento arqueológico de obras 
Procedeu-se ao acompanhamento arqueológico de várias obras envolvendo a escavação e remoção de terras em 
sítios de potencial interesse arqueológico. 

14 Coordenação do Projecto de Inventariação do Património Arqueológico Subaquático do Concelho de Peniche  
Na continuidade do Projecto de Inventariação do Património Arqueológico Subaquático do Concelho de Peniche, 
referente à actualização do Inventário do Património Náutico e Subaquático do Concelho de Peniche (IPNSCP), 
projecto desenvolvido pela autarquia em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas (GEPS), teve 
lugar entre 10 e 21 de Abril nova campanha de inventariação, a qual contou com o patrocínio logístico da CMP Este 
projecto pretende proceder à inventariação do património de matriz náutica e subaquática existente na área do 
concelho de Peniche contemplando o registo de contextos tão diversos como naufrágios, achados fortuitos, estruturas 
portuárias ou estaleiros navais. 

15 Acompanhamento e coordenação do processo de registo e acondicionamento em meio aquático de materiais 
arqueológicos recolhidos no âmbito das obras de dragagem do Porto de Pesca de Peniche (2º fase). 
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VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
16 Coordenação do processo de produção das Actas do Simpósio “A costa portuguesa no panorama da rota atlântica 

durante a época romana” (que decorreu em Peniche entre 16 e 18 de Novembro de 2006); 

17 Coordenação do programa local de actividades desenvolvidas no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, assinalado a 18 de Abril, contemplando a realização durante esse dia de um conjunto de actividades, 
organizadas em colaboração com o Serviço de Turismo da autarquia, tendo como temática “Território: um património 

plural”, e que contaram com a presença de mais de uma centena de participantes. 

18 Coordenação de visita guiada a intervenção arqueológica em curso na Rua Azeredo Perdigão, junto à Igreja de Nossa 
Senhora da Ajuda, em Peniche, actividade integrada no programa de eventos do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, contando com a colaboração da entidade promotora da obra, a empresa Meia Via, S.A, bem como com as 
participações do arqueólogo responsável pelos trabalhos, Dr. Tiago Fontes, da empresa Neoépica, e do Dr. Francisco 
Félix, docente da Escola Secundária de Peniche e doutorando em Geologia.  

19 Coordenação do ciclo de conferências “Toponímia: um património local”, evento integrado no programa de actividades 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que teve lugar no auditório municipal, e no qual foram oradores a 
Mestre Ana Batalha, Fernando Engenheiro, a Dr.ª Raquel Madeira, do Departamento de Energia e Ambiente da 
Câmara Municipal de Peniche. 

20 Colaboração no projecto de candidatura do Arquipélago das Berlengas a Reserva da Biosfera, a submeter à UNESCO, 
desenvolvido pela autarquia, através da produção de documentação de suporte aos descritores História da Utilização 

dos Terrenos; Significância Cultural e Potencial para o Desenvolvimento Económico e Humano Sustentável a Nível 

Sócio-cultural e Ecológico. Procedeu-se igualmente à produção de apontamento acerca da toponímia do Arquipélago 
das Berlengas. 

21 Apoio à realização do Workshop "Registo de navios a vapor em ferro submersos", organizado pelo Clube Naval de 
Peniche, que decorreu nos meses de Maio e Julho de 2007, actividade que contou com o apoio e patrocínio da 
Câmara Municipal de Peniche, para além de outras entidades e empresas locais e nacionais. 

22 Coordenação e montagem da exposição “ Estruturas e Transformações”, da autoria de Hugo Wirz, evento que 
decorreu durante o mês de Junho integrado no VIII Festival Sabores do Mar. 

23 Coordenação do Workshop “Arqueologia Náutica e Subaquática – Prospecção e Registo Arqueográfico”, actividade 
formativa que decorreu em Peniche, nos dias 7 e 8 de Julho, organizada pela Câmara Municipal de Peniche, Grupo de 
Estudos e Pesquisas Subaquáticas e Universidade de Coimbra. 

24 Coordenação do programa local das Jornadas Europeias do Património 2007  
Durante o fim-de-semana de 29 e 30 de Setembro teve lugar um programa de actividades integrado nas Jornadas 
Europeias do Património, subordinado ao tema “Património em diálogo”, actividades dinamizados pela Câmara 
Municipal de Peniche em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas (GEPS) e a Patrimonium - 
Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche.  

25 Coordenação do Workshop “Introdução à Arqueologia Náutica e Subaquática”, actividade organizada em parceria com 
GEPS, que decorreu a 29 de Setembro, inserida no programa local das Jornadas Europeias do Património, no 
Auditório Municipal do Edifício Cultural. Esta actividade formativa que contou com a presença de cerca de duas 
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dezenas de participantes pretendeu divulgar esta disciplina científica e introduzir alguns conceitos básicos específicos 
da actividade arqueológica desenvolvida em meio aquático, tendo tido como formadores, Vasco Mantas, professor 
universitário docente da cadeira de Arqueologia Naval na Universidade de Coimbra, e Jorge Russo, Presidente do 
GEPS. 

26 Coordenação da Mesa-Redonda “Gestão e preservação de naufrágios na costa de Peniche: Que futuro?”, evento 
organizado em parceria com o GEPS, que decorreu a 29 de Setembro, integrado no programa local das Jornadas 
Europeias do Património e que pretendeu debater o papel do mergulho amador na valorização e conhecimento do 
património submerso reunindo os contributos de investigadores, arqueólogos e mergulhadores acerca desta 
problemática. 

27 Coordenação de Roteiro Interpretativo pelo Património de Peniche de Cima, evento organizado em parceria com a 

Patrimonium, que decorreu a 30 de Setembro, igualmente integrado no programa local das Jornadas Europeias do 
Património e que pretendeu através de um itinerário pelo património natural e cultural existente na zona de Peniche de 
Cima, excepcionalmente conduzido por uma dezena de investigadores, dar a conhecer um pouco da memória histórica 
daquele que foi o primeiro núcleo urbano da actual península de Peniche.  

28 Colaboração no projecto de certificação de produtos alimentares tradicionais de Peniche, desenvolvido pelos serviços 
de veterinária da autarquia, através da produção de resenha histórica de suporte ao processo de candidatura da 
“Sardinha de Peniche”, versando o historial da pesca e captura desta espécie na área do actual concelho de Peniche. 

29 Participação no projecto de definição do Plano de Acção para o Desenvolvimento do Artesanato de Peniche (PADAP) 

30 Apresentação de comunicação no Congresso Internacional de Turismo, evento organizado pelo Instituto Politécnico de 
Leiria, que decorreu na Escola Superior de Tecnologia do Mar, entre os dias 22 e 23 de Novembro de 2007, intitulada 
“Património Cultural de Peniche: um elemento diferenciador”, em co-autoria com a Dr.ª Dulcineia Ramos, Dr. Rodolfo 
Veríssimo e Dr.ª Ana Elisa. 

31 Coordenação do processo de programação do projecto “Peniche: Encontro entre dois continentes”, contemplando a 
realização durante 2008 de um programa de eventos evocativos do naufrágio do San Pedro de Alcantara, a 
desenvolver em parceria com a Embaixada do Perú, com os investigadores Jean-Yves e Maria Luísa Blot, e contando 
com o apoio do Museu Nacional de Arqueologia, da Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do IGESPAR e da 
Fundação do Conservatório Regional de Gaia. 

32 Colaboração na programação do Workshop Ásia-Europa, tendo como temática a construção naval tradicional em 
madeira, a decorrer em Peniche nos dias 11 a 13 Abril de 2008, organizado em parceria com o IGESPAR, Fundação 
Oriente e Câmara Municipal de Beja. 
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8. SERVIÇO DE TURISMO 
 
O Turismo continua a ser uma aposta forte do Município, dado o relevo que assume na economia do 
concelho de Peniche. Perante tal facto, o executivo municipal tem demonstrado uma preocupação 
acrescida em aspectos relacionados com a sua representação em diversos eventos promocionais de 
turismo que vão ocorrendo no país e no estrangeiro, assim como na melhoria significativa da qualidade 
e quantidade de informação disponibilizada a todos aqueles que nos visitam.  
 
A título de exemplo, é de realçar a presença da Região de Turismo do Oeste na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, que permitiu ao Município de Peniche uma representação e a oportunidade de promover o seu 
vasto produto turístico, assim como as promoções efectuadas na XVII Mostra Encaixe de Camariñas, 
Espanha e na XIX Edição da FIA Lisboa (Feira Internacional de Artesanato), onde este ano se realizou 
também uma acção promocional lançando o programa “Verão que é bom”.  
 
Mais uma vez, o Serviço de Turismo organizou diversas actividades, de entre as quais se podem 
destacar as edições do Carnaval de Inverno e de Verão, o Festival “Sabores do Mar”, o IV Artes da 
Dança e o XXVI Aniversário da Berlenga, contando sempre com a colaboração de outros sectores 
municipais.  
 
Algumas actividades desportivas também foram este ano de organizadas por este serviço, salientando-
se a actividade realizada a 11 de Agosto: “Bicicleta é saúde” e prestados vários apoios logísticos 
essencialmente no tocante a reservas de alojamento, como por exemplo para o Rip Curl Girls Tour ou 
o Ténis de Praia.  
 
Outra das tarefas do Serviço de Turismo consiste em apoiar actividades desenvolvidas por outras 
entidades ou associações. Tal sucedeu, por exemplo, com a colaboração na organização do evento 
“Construções na Areia”, promovido mais uma vez pelo jornal Diário de Notícias, na praia do Baleal, ou 
o acompanhamento da gravação das peças humorísticas para o programa televisivo “Praça da 
Alegria”.  
 
A organização e acompanhamento de visitas guiadas à cidade de Peniche e ao concelho, a solicitação 
de diferentes instituições, tais como Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, Instituições de 
Solidariedade Social, Escolas/Universidade e Grupos de Convívio, foram este ano mais uma vez uma 
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realidade, dando a conhecer o concelho de forma mais profunda a aproximadamente um milhar de 
visitantes.  
 
De modo a divulgar cada vez mais o património tangível e intangível do concelho de Peniche, foi 
levada mais uma vez a cabo a iniciativa “ Percursos pelo Património – itinerários históricos”, que 
consistiram na gestão dos percursos do Comboio Turístico durante o período de Verão e também os 
Percursos Pedestres aos Núcleos Históricos de Peniche de Baixo e de Peniche de Cima e ao Núcleo 
Histórico da Atouguia da Baleia.  
 
Durante o ano de 2007, foram desenvolvidas as actividades relacionadas com o normal funcionamento 
dos Serviços de Turismo, tendo sido prestada informação turística com eficiência, rapidez e simpatia. 
No quadro seguinte, encontram-se enumeradas as principais actividades desenvolvidas, as respectivas 
datas, bem como alguns pormenores relevantes das diferentes iniciativas. 
 

Actividade Data Observações 

Bolsa Turismo de Lisboa 27 de Janeiro 
• Representação do Município de Peniche 
• Actividade desenvolvida conjuntamente com a RTO 
• Promoção turística 

Concessões Janeiro/Fevereiro • Participação no júri das concessões 

Comissão de Vigilância 
Alimentar Todo o ano 

• Parte integrante da equipa de vistorias, verificando 
essencialmente os livros de reclamações e sugerindo e 
incentivando por exemplo a colocação das ementas e 
mais que uma língua. 

Apoio à Escola de Rendas de 
Bilros do Município de Peniche Todo o ano 

• Execução de relatórios de actividades da escola de 
rendas, incluindo o número de visitas 

• Apoio logístico 

• Elaboração de um plano de marketing para as Rendas de 
Bilros de Peniche 

Carnaval de Inverno 16,18 e 20 de Fevereiro 
• Organização do evento 
• Apoio aos 16 grupos 
• Realização de inquéritos 

Visitas Guiadas 

16 de Janeiro • Congresso de Oceanografia 
01-Fev • Escola Profissional de Turismo de Santarém 

6 de Fevereiro • APMG 
13 de Março • Colégio das Doroteias 
22 de Março • Escola de 2º e 3º Ciclo António Sérgio - Cacém 

19-Abr • Obra Social do Ministério das Obras Públicas 
6 de Maio • Coastwatch 

14 de Maio 
• Câmara Municipal de Moura 

21 de Maio 
09 de Junho • Leader Oeste 
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16 de Junho • Câmara Municipal de Moura 
2 de Julho • Câmara Municipal de Mora 

16 de Agosto • Câmara Municipal de Mora 
10-Nov • Congresso de Primatologia 
14-Nov • Alunos da Escola Profissional de Turismo do Estoril 
15-Nov • Alunos CERCI de Países de Leste 

XVI Mostra Encaixe de 
Camariñas – Espanha 4 a 8 de Abril 

• Organização da participação da comitiva de Peniche 
• Promoção turística do destino Peniche 

Seminário nacional Coastwatch 6 de Maio 
• Apoio à actividade 
• Visita guiada 

VIII Festival Sabores do Mar 10-06-2008 1:00 

• Parte integrante da organização do evento 
• Gestão da Bilheteira 
• Apoio a todas as actividades do evento 
• Gestão do Quiosque 
• Elaboração e Distribuição de catálogos 
• Apoio aos restaurantes e artesãos 

World Cruising Club 18 a 20 de Junho 
• Organização da recepção aos navegadores 
• Planeamento do evento em Peniche 

XVIII Edição da FIA Lisboa 
(Feira Internacional de 
Artesanato) 

24 de Junho a 1 de Julho 

• Actividade desenvolvida conjuntamente com a RTO 
• Promoção turística 
• Organização e decoração do espaço 
• Divulgação de artesanato - renda de bilros 

Comboio Turístico 

10 de Julho a 15 de 
Setembro • Gestão dos percursos 

(18 visitas Guiadas) • Gestão de visitas de grupos 

 
• Organização de visitas guiadas (todas as quartas-feiras às 

10:30 e 14:30 pela Península de Peniche) 

Rip Curl Girls Tour 13 a 15 de Julho 

• Coordenação e reserva de alojamento 
• Transporte 
• Coordenação de equipa Municipal com Associação 

Juvenil 
Ténis de Praia 28 e 29 de Julho • Apoio logístico e alojamento 

Carnaval de Verão 28 de Julho 
• Organização 
• Apoio aos 13 grupos 
• Realização de inquéritos 

Semana da Rendilheira 27/28/29 de Julho 
• Acompanhamento da comitiva de Camariñas 
• Cooperação na organização do espaço do evento 

Construções na Areia 2 de Agosto • Organização do evento em colaboração com o jornal 
“Diário de Notícias” 

Bicicleta é saúde 11 de Agosto • Organização da actividade 

Praça da Alegria 14 de Agosto 

• Scatch humorísticos da Praça da Alegria: 
• Baleal Praia Digital 
• Jogos de Educação Ambiental 
• Corrida de Burros 
• Skiming 
• Baptismo de Surf 

Percursos Pedestres 03, 10, 17, 24 e 31 de 
Agosto 

• Percursos pelo património: Itinerários Históricos a Peniche 
de Cima, Peniche de Baixo e Atouguia da Baleia 
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Feira Internacional de 
Artesanato 10 a 26 de Agosto 

• Montagem e apoio ao Stand Promocional da CMP 

• Montagem e apoio ao Stand da Escola de Rendas de 
Bilros da CMP 

IV Artes da Dança 17 e 18 de Agosto • Organização e coordenação do Evento 

XXVI Aniversário da Berlenga 1 e 2 de Setembro • Organização e coordenação do Evento 

Dia Mundial do Turismo 27 de Setembro 

• Organização de visita guiada ao Museu Municipal para 
invisuais 

• Projecção de filme sobre o concelho de Peniche (local: 
Posto de Turismo) 

• Oferta de lembrança comemorativa aos visitantes dos 
Postos de Turismo 

Proposta de Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Turístico 
para Peniche 

Desde Outubro • Em elaboração 

Revisão do Regulamento de 
Alojamento Particular Desde Fevereiro 

• A proposta encontra-se finalizada, aguarda-se que o novo 
decreto-lei referente aos empreendimentos turísticos seja 
aprovado. 

Escola Superior de Tecnologia 
do Mar Todo o ano lectivo 

• Apoio aos estudantes na realização de projectos e 
trabalhos de curso 

• Apoios prestados a alunos de outras escolas do ensino 
superior e ensino secundário 

Congresso Internacional de 
Turismo 22 e 23 de Novembro 

• Promoção Turística 
• Parte integrante da equipa comunicante com o tema: 

“Património Cultural de Peniche - Um elemento 
diferenciador” 

Gala Peniche 2007 29 de Novembro 
• Organização / coordenação do evento 
• Decoração da sala do evento 

Carnaval 2008 Novembro 
• Elaboração de regulamento 
• Inscrições para o evento 
• Orientação para a organização do evento 

Natal Penicheiro Dezembro 
• Organização/ Coordenação do evento 
• Apoio a todas as actividades realizadas 

P. de Turismo e P.T “Casa dos 
Calafates” Todo o ano 

• Informação e promoção turística 
• Gestão do espaço 
• Gestão dos recursos humanos 
• Atendimento ao público 
• Organização de actividades 

• Elaboração de relatórios constantes de funcionamento dos 
dois locais de atendimento 
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Entradas Turísticas no Serviço de Turismo – 2007 
Análise dos dados estatísticos 
 
O ano de 2007 apresentou um forte aumento nas entradas de turistas em Peniche, comparando com o 
ano anterior. Como se observa no gráfico 1, houve um acréscimo de mais de 50% de 2006 para 2007, 
significando um crescimento no desenvolvimento do poder de atractividade de Peniche. A aposta na 
diversidade da oferta, nomeadamente na animação, contribuiu certamente para este enorme 
crescimento da afluência. 
 
Gráfico 1 

 
 
Relativamente, à nacionalidade, repartindo pelos dois Posto de Turismo (gráfico 2 e 3), é evidente a 
superioridade de Portugueses, seguindo-se Espanhóis e Franceses. Regista-se também um forte 
crescimento na nacionalidade inglesa e alemã. 
 
Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Como observamos no gráfico 4, os Portugueses representaram 30% das entradas de turistas na cidade 
de Peniche no ano de 2007. 
 
Gráfico 4 

 
O gráfico 5, apresenta o número de entradas que se torna mais expressivo aquando da aproximação 
da época balnear, nomeadamente Julho, Agosto e princípios de Setembro. Apesar do impacto que esta 
sazonalidade tem na actividade, pode salientar-se que no último ano existiram mais visitas durante os 
restantes meses do ano, nomeadamente em Abril, Maio e Outubro, o que pode significar um sinal de 
um inicio de equilíbrio da afluência ao destino.  

 
 

Gráfico 5 

 
No que se relaciona com o Posto de Turismo, Casa dos Calafates, através dos dados estatísticos 
comprova-se o sucesso desta aposta, já que devido a sua localização estratégica, este novo local de 
informação (inaugurado a 7 de Agosto de 2006) se revelou como uma inegável mais valia ao nível do 
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atendimento aos turistas. Assim e comparando estatisticamente os dados desde Agosto até Dezembro, 
em 2006 efectivaram-se 3780 visitas, e em 2007 houve um acréscimo de cerca de mais mil presenças, 
perfazendo um total de 4724. No mesmo local, e durante os meses de Verão, manteve-se em 
funcionamento a Biblioteca de Praia. De referir que na “Casa dos Calafates” são actualmente 
desenvolvidas as mesmas actividades que no Posto de Turismo do Jardim, exceptuando as reservas 
para o Parque de Campismo da Reserva Natural das Berlengas.No quadro seguinte, encontra-se 
descrito, para além do registo das entradas portuguesas, as entradas de estrangeiros registados pelo 
Serviço de Turismo, nos dois últimos anos, frisando mais uma vez o forte crescimento de visitas de 
espanhóis, ingleses, franceses e alemães.   
 

País de 
Origem 

2006 2007 
País de 
Origem 

2006 2007 

África do Sul 5 4 Hungria  4 
Alemanha 1301 2038 Inglaterra 1708 2647 
Angola 1 40 Irlanda 161 125 
Argentina  6 Israel 16 42 
Austrália 191 476 Itália 618 867 
Áustria 55 84 Japão 22 22 
Bélgica 92 439 Letónia  9 
Brasil 71 281 Lituânia 22 11 
Bulgária  1 México  1 
Cabo Verde 1 2 Noruega 25 27 

Canadá 114 343 Nova 
Zelândia 48 47 

China 2 12 Outros  499 
Colômbia  2 País de Gales  2 
Croácia  5 Perú  8 
Dinamarca 26 23 Polónia 42 267 

E.U.A 173 512 República 
Checa 29 36 

Escócia 6 13 Roménia  12 
Eslovénia  7 4 Rússia 13 20 
Espanha 2764 5432 Suécia 23 53 
Estónia 15 16 Suiça 150 151 
Finlândia 63 45 Tunisia  13 
França 2622 5419 Turquia  1 
Grécia 4 19 Vietname  2 
Guiné  1 Sub-total 10764 20694 
Holanda 374 611 Portugal 3946 8885 

Total 14710 29579 
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A actividade turística resulta de uma combinação e interacção de determinados valores que se 
adequam à oferta turística. A conjunção de diferentes estruturas fomenta o desenvolvimento turístico 
de determinado destino, impulsionando a oferta adequada a cada tipo de procura. 
 
O forte acréscimo de entradas turísticas no ano de 2007 na cidade de Peniche, poderá ser o resultado 
de um conjunto de infra-estruturas, serviços e iniciativas mais orientados e mais eficazes no que 
respeita à satisfação das necessidades turísticas dos nossos visitantes/turistas.  
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9. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 
 
Este gabinete funciona como serviço de consulta jurídica e de intervenção em várias matérias. Em 
termos de conteúdo funcional, são as seguintes as suas competências: 
 

 Dar apoio aos órgãos municipais; 
 Elaborar pareceres que lhe forem solicitados; 
 Prestar informações sobre diplomas legais; 
 Dar parecer sobre reclamações e recursos graciosos ou contenciosos, bem como sobre petições e 

exposições, sobre actos e omissões aos órgãos municipais ou procedimentos dos serviços; 
 Efectuar inquéritos, por determinação superior; 
 Apoiar a actuação da Câmara Municipal em processos legislativos; 
 Acompanhar o patrocínio nas acções propostas pela Câmara ou contra ela e garantir todo o apoio, 

se o patrocínio for assegurado por mandatário alheio ao gabinete; 
 Acompanhar os processos de declaração de utilidade pública e de expropriação; 

 
No ano de 2007, o Gabinete Jurídico só funcionou até ao dia 30 de Julho, só iniciando a sua actividade 
a 11 de Janeiro de 2008, por motivos de licença de maternidade da Jurista. Além de todas as 
informações enumeradas, o gabinete jurídico dá apoio aos SMAS, às Juntas de Freguesia, bem como 
a todos os Departamentos Municipais. Participa igualmente em todas as reuniões restritas e alargadas 
da CPCJ. Em 2007, a actividade do Gabinete Jurídico e de Contencioso traduziu-se na análise e 
estudo das questões colocadas pelos órgãos da autarquia e pelas diversas unidades orgânicas 
municipais que a seguir se discriminam por temas: 
 

 N.º DE INFORMAÇÕES 

Área de documentação urbanística 44 

Reclamações 12 

Ruído 3 

Protocolos/contratos 21 

Autos de notícia 2 

Área de recursos humanos 8 

Processos de contra-ordenação 56 

Análise de legislação 9 

Propostas de regulamentos 5 

Diversos 43 
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10. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
 

Nesta actividade os resultados são mensuráveis pela eficiência, eficácia e oportunidade das acções, 
sejam elas ao nível do planeamento ou durante a emergência nas medidas mitigadoras dos efeitos das 
crises. Daí que este tenha sido um ano de consolidação do sistema municipal de protecção civil, 
operacionalizando estruturas, estabelecendo métodos de trabalho e definindo metas para a protecção 
e segurança de pessoas e bens. 
 
Tal como em 2006, devido ao facto de geograficamente se estar numa posição muito específica, com 
grande exposição ao mar, ao vento e seus efeitos, em termos de protecção civil, deve-se realçar a 
constante colaboração, sempre que solicitada, à Autoridade Marítima Nacional e ao INAG, em zonas 
do Domínio Hídrico Nacional e, por isso, fora da jurisdição directa da Autarquia, nomeadamente no 
apoio técnico com pessoal e equipamento. 
 
A interdependência e contacto permanente que desde há muito vem marcando o relacionamento com 
todos os agentes de protecção civil no Município de Peniche, foram consolidados, tendo como 
resultando um considerável valor acrescentado para a segurança das pessoas e bens, para o 
desenvolvimento e implementação de uma postura interactiva de auto-protecção das populações e de 
co-responsabilização da generalidade da sociedade. 
 
Consolidação é também a palavra que pode descrever a colaboração possível de obter das diversas 
Juntas de Freguesia, sempre que solicitada, constituindo igualmente um permanente posto avançado 
de observação e um privilegiado meio de informação/comunicação com as populações. 

 
Construção de Base de Dados de Meios e Recursos 
Só no final de 2007 foi possível encetar a esquematização desta base de dados, a qual será 
progressivamente implementada no decorrer de 2008, também na medida da disponibilidade do 
Gabinete SIG para finalizar a sua construção e inserção de dados. Este novo instrumento informático, 
permitirá proceder a uma actualização constante dos dados, aumentando a rapidez de consulta dos 
mesmos e permite o seu cruzamento com outros, em diversos sistemas de protecção civil (municipal, 
distrital e nacional). 
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Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Desde Setembro de 2007 que o Município de Peniche dispõe de Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, nele se incluindo também o Plano Municipal, documentos foram elaborados 
com recurso a uma entidade externa, através de processo de concurso com consulta a seis empresas, 
pelo valor de 4 000,00 € (+ IVA). O referido plano foi aprovado pela Direcção Geral dos Recursos 
Florestais, nos termos do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece o Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios e constitui uma ferramenta fundamental para a implementação 
de medidas preventivas e operativas de resposta a toda a problemática dos incêndios florestais. 
 

Levantamento de Edifícios Degradados 
Recorrendo a um aluno estagiário oriundo do primeiro ano da Licenciatura em Protecção Civil da 
Escola Superior de Tecnologia do Mar, promoveu-se ao levantamento exaustivo (rua a rua) dos 
edifícios degradados nas três freguesias urbanas da Cidade de Peniche. Esse trabalho servirá, para 
inserir, com geo-referenciação no Sistema de Informação Geográfica, toda a informação recolhida, 
para posteriormente ser disponibilizada através da aplicação informática específica de protecção civil. 
 

Comissão Municipal de Protecção Civil 
Após a publicação da Lei de Bases de Protecção Civil (Lei 27/2006, de 3 de Julho) e com a publicação 
da Lei 65/2007, de 12 de Novembro, foram criadas as condições legais e que permitiram 
operacionalizar o funcionamento da Comissão Municipal de Protecção Civil, de acordo com o novo 
modelo pretendido, tendo extinguido os C.M.O.E.P.C. – Centro Municipal de Operações de Emergência 
de Protecção Civil. Neste contexto, em reunião realizada no dia 21 de Novembro, foi instalada e teve 
lugar a primeira reunião da Comissão, da qual resultaram como prioridades para 2008, a 
regulamentação da orgânica e funcionamento do Serviço Municipal de Protecção Civil e a revisão do 
Plano Municipal de Emergência. 
 

Serviço Municipal de Protecção Civil 
O impasse que há já anos pendia sobre a orgânica e funcionamento dos serviços municipais de 
protecção civil, sofreu com a publicação da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, um impulso para a 
sua ultrapassagem. Iniciou-se a elaboração nos Serviços uma proposta de Regulamento para posterior 
aprovação 
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Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Esta Comissão, no decorrer do ano, reuniu duas vezes, destacando-se na primeira a aprovação do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e do Plano Municipal Operacional. Na sua 
segunda reunião, que decorreu em Novembro foi feito o balanço da época de incêndios florestais, com 
análise das causas, localização e dimensão das ocorrências no concelho. 

 
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal Lourinhã/Peniche 
Considerando a necessidade de manter actualizados os Planos Municipais de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios e Operacional, de garantir o acompanhamento técnico das operações de silvicultura 
preventiva, e atendendo à dificuldade de fazer aprovar financiamento para um gabinete técnico florestal 
num concelho de pequena dimensão florestal e, considerando o interesse manifestado pelo Município 
da Lourinhã, com uma área florestal de características semelhantes, a Câmara Municipal decidiu, após 
proposta do Serviço Municipal de Protecção Civil, aprovar a criação de um Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal dos Municípios de Peniche e Lourinhã. Este Gabinete funciona na Câmara Municipal da 
Lourinhã, a qual assume a gestão administrativa do mesmo. 
 
Conselho Municipal de Segurança 
Foi instalado e teve a sua primeira reunião este Conselho, em que foi abordado o tema “criação, 
detenção e proliferação de cães potencialmente perigosos no Município de Peniche – risco para a 
segurança das pessoas. Nesta reunião foram também criados os grupos de trabalho que irão 
apresentar os relatórios sobre as matérias previstas no Artigo 3º do Regulamento. 
 
Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Foi implementado, a exemplo de anos anteriores, um plano de vigilância e detecção de incêndios, 
abrangendo todo o concelho, contendo a vertente fixa na Torre de Vigia do Pinhal Municipal de Vale 
Grande e a vertente móvel com recurso a equipas motorizadas. A vigilância referida funcionou com 
recurso aos dois guardas florestais municipais, aos dois agrupamentos de escuteiros do concelho e a 
uma equipa de POCs criada para o efeito, após candidatura apresentada ao Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, que garantiram, durante a época de incêndios florestais, a vigilância por um 
período de 12 horas/dia, e posteriormente com a renovação desses acordos, garantiram na área do 
Pinhal Municipal trabalhos de limpeza e silvicultura preventiva. 
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Arribas – Vigilância e Acompanhamento 
Tal como em 2006, implementou-se um sistema municipal de vigilância e controlo, basicamente 
constituído por equipas POC, que permaneceram 12 horas por dia junto à praia da Almagreira, 
abordando os utentes com folhetos informando sobre a morfologia local e dos perigos que poderiam 
correr, bem como, sensibilizando para a prática de um código de conduta adequado. 
 
No que se refere a sinalização, fornecida pelo INAG ao longo do ano, foram praticamente constantes 
as operações de colocação substituição e beneficiação, por todo o concelho, havendo um trabalho 
acrescido dado que o INAG, em 2007, não implementou o sistema de acompanhamento e vigilância 
que tinha promovido no ano transacto. 
 

Diversos 
Foram muitas as actividades operacionais do SMPC, que de uma forma resumida abaixo se indica: 

• Levantamento, investigação e notificação de proprietários e usufrutuários de edifícios degradados 
apresentando risco para a segurança de pessoas e bens ou de saúde pública; 

• Emissão de pareceres sobre propostas legislativas e assuntos específicos relacionados com as áreas 
da protecção civil e segurança; 

• Acompanhamento e coordenação de operações relacionadas com a ocorrência de situações anormais 
no que se refere às condições atmosféricas (precipitação, ventos fortes, marés vivas, etc.); 

• Coordenação de todos os processos relativos a demolições de edificações; 

• Produção de documentos informativos e memorandos para consideração superior; 

• Formulação de propostas de intervenção preventiva em linhas de águas, vias de comunicação, 
sistemas de drenagem de águas pluviais, etc. 

• Levantamento de danos e prejuízos ocorridos por acção da intempérie; 

• Levantamento e informação sobre estado de conservação de vias municipais e sinalização. 
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11. SERVIÇOS VETERINÁRIOS 
 
 
Na vertente inspectiva, foram efectuadas as seguintes tarefas pelos Serviços Veterinários durante o 
ano de 2007: 

 Inspecção e Verificação das cantinas e refeitórios escolares – pré-escolar e 1º ciclo são da competência 
das autarquias; 

 Inspecção sanitária em salas de desmancha ou em talhos que possuam salas de desmancha para 
revenda,  o que exige ncv. Estes “talhos” com este tipo de salas de desmancha são licenciados como 
indústrias do tipo 4, precisam de ncv e os pressupostos HACCP têm de ser validados; 

 Inspecção e controlo higio-sanitário das instalações para alojamento de animais (espécies 
pecuárias/aquaculturas). 

 Inspecção higio-sanitária de abates para auto-consumo; 
 Inspecção higio-sanitária a mercados e feiras municipais ou de juntas de freguesias; 
 Inspecção de explorações pecuárias, em parceria com a Delegação de Saúde; 
 Realização de vistorias higio-sanitárias de acompanhamento e vigilância no âmbito da CVA – comissão 

de vigilância alimentar. 

 
 
No tocante ao controlo de animais, essencialmente canídeos, foram levadas a efeito as seguintes 
acções: 

 Monitorização, estudo e detecção de casos de envenenamentos de animais – indicação do 
procedimento aos donos/detentores, articulação com Programa Antídoto/Portugal 

 Exame clínico de todos os animais recepcionados no canil, aí entregue pelos respectivos 
donos/detentores, bem como provenientes de recolhas – animais vadios ou errantes ou, 
ainda, de sequestros sanitários e procedimentos em conformidade; 

 Campanha de identificação electrónica de animais, que irá ter maior abrangência a partir de 
2008; 

 Apoio ao centro de recolha oficial de animais (canil municipal), com a realização de exames 
clínicos e outros procedimentos em conformidade a todos os animais recuperados; 

 Promoção de programas de adopção de animais em articulação (ou não) com associações de 
protecção animal; 

 Prática de eutanásias de animais, dentro do seu quadro legal regulador; 
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 Acompanhamento técnico de todos os casos (cada vez mais frequentes) relacionados com animais 
perigosos e potencialmente perigosos – exs: ataques, agressões, assaltos, lutas de cães, homicídios, 
etc – em que é fundamental a articulação com outras autoridades, nomeadamente as policiais e o 
ministério público; 

 Acompanhamento de arrojamentos de animais marinhos no âmbito de competências de saúde pública, 
saúde animal e bem-estar animal; 

 Execução, a nível local e Concelhio, do Plano de Contingência da Gripe Aviária e recepção de 
cadáveres, entregues pelo SEPNA e selecção de eventuais suspeitos de GA para respectivo envio para 
análise laboratorial e realização de respectivo inquérito epidemiológico. 

 
Foram efectuadas vistorias de licenciamento, bem como vigilância dos seguintes estabelecimentos e 
equipamentos: 

 Estabelecimentos de venda de carnes e produtos derivados; 
 Estabelecimentos de depósito e venda de pescado, culturas marinhas, depósitos e conexos – Ex. 

Viveiros  
 Licenciamentos de indústrias de transformação de produtos de origem animal de tipo 4; 
 Estabelecimentos de venda de animais ou de produtos para animais e centros de atendimento médico-

veterinários; 
 Veículos de transporte de pão e venda de alimentos. 

 
Foram emitidas os seguintes pareceres para a Direcção Geral de Veterinária: 

 Sobre instalações para alojamento de animais (espécies pecuárias/aquacultura); 
 Para validação dos sistemas HACCP de estabelecimentos, em articulação com a Delegação de Saúde; 
 Sobre empresas dedicadas à produção, transformação e comercialização de produtos tradicionais, 

tendo em vista a sua qualificação ou a manutenção do seu estatuto; 
 Sobre os planos de controlo e vigilância sanitária dos estabelecimentos dedicados às produções 

tradicionais. 

 
Os Serviços Veterinários tiveram as seguintes intervenções: 

 Disponibilização de “consultas prévias” aos operadores/autores dos projectos (tb co-responsabilizados 
de acordo com o simplex) em todos os estabelecimentos do sector alimentar, nomeadamente os que 
necessitam de número de controlo veterinário (em articulação com a DIV) e também no sector da 
restauração e bebidas.  

 Realização de recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e ou económico; 
 Acompanhamento técnico de eventos gastronómicos temporários; 
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 Apoio técnico ao sector primário (também fiscalizado pela ASAE) – nomeadamente através da 
facilitação de códigos de boas práticas, contribuindo assim para o desenvolvimento rural: exs. – 
Produção de horto-frutícolas, espalhamento e incorporação de estrumes, etc – estes itens estão 
directamente relacionados com questões fundamentais de saúde pública e higiene pública veterinária e 
ainda bem-estar e saúde animal. 

 Controlo da eliminação de embalagens com restos de medicamentos não utilizados, de explorações 
pecuárias; 

 Acções de sensibilização nas escolas do ensino básico 1º, 2º e 3º ciclos e em projectos promovidos 
pelo Município; 

 Participação em projectos científicos que envolveram o Município de Peniche nas áreas de saúde 
pública, saúde animal e segurança alimentar; 

 Frequência de acções de formação determinadas pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, de 
acordo com o respectivo plano de formação anual para os médicos veterinários municipais 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


