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ACTA N.º 40/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2008: 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche e 

Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-               
-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 
Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos, com a 
deslocação do executivo municipal ao loteamento de que é titular a firma Albifrank - Engenharia 
e Construção, L.da, no Casal do Alto Foz, a fim de averiguar, no local, o conteúdo do parecer 
técnico do DPGU. A Câmara decidiu que seja presente à próxima reunião uma proposta conjunta 
do DPGU e SMAS com a calendarização possível das intervenções a efectuar, após as 
diligências junto da ARH. 

Os trabalhos foram reiniciados na Sala de Sessões dos Paços do Município pelas 
dezasseis horas e quinze minutos, tendo a Câmara passado a apreciar os assuntos a seguir 
indicados. As deliberações, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, 
foram tomadas por unanimidade e votação nominal. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões e actividades em que participou: 
- No dia 13 de Outubro, reuniu com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. Um dos 

assuntos abordados foi a intervenção a efectuar junto à Fonte Gótica, projecto que já foi 
informado pelos SMAS e que seguiu hoje, dia 27, para a Arquitecta Paisagista e para o DPGU. 

- No dia 14 de Outubro, reunião no âmbito da candidatura dos Municípios com Marinas 
à Rede Urbana para a Competitividade e Inovação. 

- No dia 14 de Outubro, reunião com os órgãos sociais da Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa “A Serrana”, sobre as comemorações do centésimo aniversário da Banda 
Filarmónica daquela colectividade.  

- No dia 16 de Outubro, na II Conferência Internacional das Energias Marinhas 
Renováveis, em Brest. 

- Nos dias 20 a 23 de Outubro, no seminário internacional A Democratização da 
Memória - Função Social dos Museus Ibero-Americanos, no Rio de Janeiro. 

Por último, deu conhecimento do conjunto de iniciativas a dinamizar durante o Mês do 
Mar (mês de Novembro), e solicitou contributos aos restantes membros do executivo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Leu o documento, elaborado pelo seu gabinete de apoio pessoal, que a seguir se 

reproduz: 
«Actividade do Senhor Vice-Presidente, de 20 a 26 de Outubro de 2008: 
- Participação na reunião extraordinária da Assembleia Intermunicipal, em Caldas da 

Rainha, na sede da AMO, na qual foi criada a Comissão Intermunicipal do Oeste – CIM – 
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Comunidade Intermunicipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Desta nova 
Comunidade, não faz parte o Município de Alcobaça e, contará com a inclusão do Município da 
Nazaré.  

- Realçou o grande momento cultural que teve lugar na passada sexta-feira, dia 24, com 
os actores Ruy de Carvalho, Guilherme Filipe, Ivone Ruth e Odete Macedo, na Tertúlia, numa 
das iniciativas do Pelouro da Cultura, integradas no Mês de Vasco Santana e Beatriz Costa, na 
qual foram abordados aspectos marcantes da vida e obra destes dois actores portugueses. 

- Participação na reunião do Conselho Geral Transitório do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Peniche, com o objectivo de se proceder à eleição do seu Presidente, no caso em 
apreço, a eleição de uma docente, a Profª Ana Félix. 

- Informou que está concluída a construção do refeitório para a comunidade educativa da 
Bufarda, Freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Deu conta do conjunto de obras Públicas em diversos locais do concelho: 
- Conclusão do alargamento da Rua do Aterro, em Serra D’El-Rei; 
- A obra na Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia, encontra-se em fase final de 

execução, faltando apenas a sua pavimentação.  
- A obra na Rua da Saudade, em Geraldes, está com um bom ritmo de execução. 

Considerando a especificidade do arruamento, e quanto às necessidades de estacionamento, 
informou que é preciso tomar a decisão quanto ao melhor aproveitamento a dar em determinada 
área do arruamento, que permita criar uma pequena obra de estacionamento devidamente 
organizada. Esta situação pode significar que não seja possível garantir os 2,20m de passeio, 
devendo a Câmara Municipal, deliberar em conformidade. 

- A construção de passeios e arruamento, junto à Associação de Solidariedade de Ferrel; 
- A remodelação das habitações nº112 e 116, no Bairro Calvário em Peniche, prevendo-se 

a sua conclusão durante o mês de Novembro.» 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que participou na inauguração da exposição “Fósseis – Os Narradores da 

História do Planeta”, que está patente na Sala do Governador, na Fortaleza de Peniche, 
enaltecendo a sua excelente qualidade e a necessidade de proceder à sua promoção junto da 
população escolar do concelho. 

- Mostrou o troféu de Qualidade de Serviços em Águas e Resíduos 2008, no tema 
"Qualidade de Água para o Consumo Humano" e o respectivo certificado que foram atribuídos 
aos SMAS de Peniche e que forma entregues pelo Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional, em cerimónia realizada no Tagus Park, no 
passado dia 22 de Outubro. 

- Informou que a candidatura do Município ao programa das "Redes para a Regeneração 
Urbana" irá ser reformulada, nomeadamente no reforço da sua parceria local e que será 
submetida ao POCentro no próximo aviso de concurso, a realizar no início de 2009. 

- Entregou a cada um dos membros do executivo um conjunto de documentos com as 
propostas para as taxas previstas no CIMI, CIRS e Derrama. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Voltou a perguntar pela proposta de apoio a conceder à Igreja do Casal Moinho, pelo 

Relatório do Festival Sabores do Mar e pela listagem dos bens recuperados, destinados ao Museu 
de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente da Câmara informou que, por ter estado ausente no 
estrangeiro, ainda não conseguiu reunir os documentos solicitados. 

- Perguntou quantas vezes reuniu a Comissão Municipal de Trânsito (CMT) e se ainda 
vai reunir este ano. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que a CMT ainda não reuniu 
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este ano, tendo reunido apenas as subcomissões que acompanham o trânsito na ilha do Baleal e 
no Largo 5 de Outubro, em Peniche. Informou, também, que as soluções para a regulação do 
trânsito no Largo 5 de Outubro serão incluídas na proposta de orçamento para 2009. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Perguntou se existe no concelho algum local para a deposição de entulhos provenientes 

de pequenas obras. O Senhor Vice-Presidente informou que o ecocentro da Prageira está 
preparado para receber esse tipo de entulhos. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu-se à proliferação de construções clandestinas nos Remédios e perguntou se 

existe projecto aprovado para um condomínio que está a ser construído junto ao Caminho do 
Farol Sul. Deliberado encarregar o Serviço de Fiscalização Municipal de averiguar e informar. 

- Solicitou o relatório do Festival Sabores do Mar. 
- Informou que os portões dos armazéns municipais continuam abertos aos fins-de-          

-semana. O Senhor Vice-Presidente informou que existem vigilantes no local. 
- Sugeriu que os novos colaboradores contratados pelo Município, nomeadamente os que 

trabalham mais directamente com o executivo, sejam apresentados em reunião de Câmara. 
- Perguntou se o Senhor Presidente da Câmara já reuniu com os responsáveis pela 

Universidade Sénior de Peniche (USP) e se já foram estabelecidos alguns apoios a dar a esta 
estrutura. O Senhor Presidente da Câmara informou que já reuniu com a equipa da USP e com a 
Junta de Freguesia de Conceição e que está a ser negociado um protocolo. 

- Sugeriu que o Dr. Mário de Carvalho estivesse presente numa próxima reunião para 
esclarecer alguns pontos do relatório de inquérito sobre o concurso para coordenador das 
piscinas municipais. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Deu conhecimento de alguns sinais de trânsito derrubados pelo vento. 
- Referiu-se à necessidade de conservação e manutenção do Parque de Jogos da Rua 

Cidade de Viseu. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 13 e 20 

de Outubro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 23 de Outubro de 2008, da Comissão de Praxe da Escola Superior de 

Tecnologia do Mar, solicitando a cedência de 400 sacos do lixo para a realização do tradicional 
desfile do caloiro. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, em exercício, que concedeu o 
material solicitado. 

 
* Carta, datada de 10 de Outubro de 2008, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do 
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Oeste, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização da 6.º Open Internacional de 
Taekwon-do Cidade de Peniche 2009, que se irá realizar nos próximos dias 4 e 5 de Abril. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para apoiar a iniciativa, nas 
condições dos anos anteriores, e que irá incluir os encargos na proposta de orçamento para 2009. 
Deliberado, ainda, informar que devem formalizar o pedido em 2009. (P.º 44/09) 

 
* Ofício n.º 235, datado de 17 de Outubro de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar na aquisição de dois painéis de 
azulejos a colocar no largo central da Urbanização Dunamar. 

- Deliberado informar a Junta de Freguesia de Ajuda que a Câmara está disponível para 
apoiar o projecto em 60% do seu valor e que irá incluir esta verba na proposta de orçamento para 
2009. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 60, datado de 30 de Abril de 2007, da Junta de Freguesia de Ajuda, propondo 

a instalação de um parque infantil, num largo abandonado, situado na Rua Arquitecto Paulino 
Montez, junto à Rua do Sol, em Peniche. 

- Deliberado encarregar a arquitecta paisagista de elaborar um estudo para o local que 
contemple a instalação de um parque infantil. (P.º 28) 

 
* E-mail, datado de 23 de Outubro de 2008, da Cercipeniche, solicitando a atribuição de 

apoio financeiro destinado a comparticipar o evento “EnConTroVersas”. 
- Deliberado conceder à Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação para 

Cidadãos Inadaptados um subsídio, no valor de 1.000,00 €.  
 
* Ofício n.º 3008, datado de 16 de Outubro de 2008, do Gabinete da Secretaria-Geral da 

Assembleia da República, remetendo, para conhecimento, o requerimento apresentado pelos 
deputados António Carlos Monteiro e Teresa Caeiro, relativamente à cobrança de taxa pela 
utilização de contadores. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter aos SMAS. (P.º 42) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 30306-S, datado de 29 de Setembro de 2008, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento de que foi aprovado 
o relatório final da acção de controlo efectuada ao projecto apresentado para construção da 
Piscina Municipal e Tanque de Aprendizagem, no âmbito do PORLVT – Programa Operacional 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo. (P.º 497-A/DOM) 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 22: 

 
- A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 19 ao Orçamento da Despesa, para o ano 

em curso, a qual regista o valor de 52.500,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor 
em anulações de despesas correntes. 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 23: 

 
* Após terem sido admitidos, por unanimidade, para incluírem a ordem do dia, nos 

termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou aprovar, por 
maioria, com 3 votos a favor, dos membros da CDU, e 4 abstenções, dos membros do PS e do 
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PSD, os seguintes documentos: 
- Alteração n.º 20 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor 

de 764.000,00 € em reforços de despesas correntes, 22.000,00 € em reforços de despesas de 
capital, 33.000,00 € em anulações de despesas correntes e 753.000,00 € em anulações de 
despesas de capital. 

- Alteração n.º 16 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual 
regista o valor de 29.000,00 € em reforços e 692.000,00 € em anulações. 

- Alteração n.º 15 ao Plano de Actividades Municipais, para o ano em curso, a qual regista 
o valor de 42.500,00 € em reforços e 69.800,00 €. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves fez a seguinte declaração de voto verbal: 
«Espero que não haja mais alteração ao orçamento do corrente ano.» 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Conceição: 

- 8 metros de lancil de cimento de 10, no valor estimado de 23,20 €; 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 

- 1 carrada de seixo miúdo, para o cemitério, no valor estimado de 225,00 €; 
- 8 lancis de cimento 9X15, para o cemitério, no valor estimado de 17,20 €. 

 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SAUDADE, EM GERALDES: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Construção e Conservação, foram presentes três propostas 
para a construção de baia de estacionamento, na Rua da Saudade, em Geraldes. 
 - Deliberado aprovar a proposta n.º 2, que prevê a criação de 3 lugares de estacionamento. 

 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE – TRABALHOS 
A MAIS: 
 

* Foi presente uma informação da DGEI, datada de 24 de Outubro de 2008, dando 
conhecimento da necessidade de se proceder a trabalhos a mais na empreitada referida em 
epígrafe, que inicialmente não foram previstos, e informando dos seus valores. 

- Considerando que os trabalhos a mais são estritamente necessários para continuidade 
dos trabalhos e acabamento da obra e não são economicamente viáveis de separar do contrato, 
deliberado adjudicar à firma Henrique Querido, L.da, por conta da referida empreitada, nos 
termos e ao abrigo do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, trabalhos a mais, a 
preços acordados, no valor de 5.151,25 €, a que acrescerá o IVA, e de harmonia com a listagem 
elaborada pela DGEI e aprovar o novo mapa de trabalhos. 

Deliberado, ainda, aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar e remeter, no prazo 
de 15 dias, a contar do início da execução da empreitada, ao Departamento de Fiscalização 
Concomitante do Tribunal de Contas. 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 614, datado de 3 de Setembro de 2008, da Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia, informando que foram detectados erros e omissões no projecto inicial da 
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obra de ampliação do cemitério daquela vila e solicitando um aditamento ao protocolo celebrado, 
acompanhado de informação da DGEI, datada de 23 de Outubro de 2008. 
 - Deliberado incluir a verba de 12.312,88 €, acrescida do IVA, na proposta de orçamento 
para 2009, de modo a permitir a celebração de um aditamento ao protocolo inicial que altere o 
valor constante na alínea b) do n.º 1 da cláusula 2.ª. 
  
PATRIMÓNIO: 

 
Desafectação de terrenos do domínio público: 

 
* Foi presente uma informação da SEGAAOM, datada de 23 de Outubro de 2008, 

acompanhada do respectivo processo, sugerindo que se considerem desafectadas do domínio 
público duas parcelas de terreno, com as áreas de 67,95 m2 e 60,55 m2, situadas na Rua do Brejo, 
no lugar e freguesia de Ferrel, para integração no domínio privado do Município, uma vez que 
no respectivo inquérito não foram apresentadas quaisquer reclamações. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal que as parcelas de terreno sejam declaradas 
desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do Município, nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 
Permuta de terrenos: 
 

* Foi presente uma informação da SEGAAOM, datada de 15 de Abril de 2008, propondo 
que a Câmara delibere no sentido de alterar o destino a dar à parcela de terreno, sita na Rua dos 
Açores, em Peniche, que vem à posse do Município e a permutar com o Senhor João Carlos 
Correia Amador. 

- Deliberado rever a deliberação de 23 de Outubro de 2006, no sentido de passar a constar 
que a parcela de terreno que vem à posse do Município se destina ao domínio privado. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de “A Coutada – Sociedade de Empreendimentos Turísticos L.da”, para 

construção de um estabelecimento hoteleiro, na Quinta das Tripas, em Atouguia da Baleia, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de parecer do instituto Turismo de 
Portugal. 

- Tomado conhecimento do parecer do instituto Turismo de Portugal e deliberado 
solicitar ao requerente que apresente autorização de desafectação da RAN. 

 
* Em nome de Adobe & Terracota, L.da, para construção de um edifício de habitação e 

comércio, na Rua Arquitecto Paulino Montez, n.os 23, 25 e 27, em Peniche, já presente em 
reunião anterior, tendo estado presente a técnica responsável pelo projecto que prestou 
esclarecimentos. 

- Deliberado solicitar à arquitecta responsável pelo projecto que apresente novo estudo 
cromático para a fachada norte do edifício. O Senhor Vereador Francisco Salvador não 
participou na apreciação e votação deste assunto. 

 
* Em nome de José das Neves Gonçalves Pereira, para construção de alojamento para 

hospedaria, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. 
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- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, devendo no 
desenvolvimento do projecto respeitar os alinhamentos já aprovados para o local e ser melhorado 
o plano de fachada. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L6/90, em nome de Fernando Teófilo Costa & Outro, para loteamento de 

uma propriedade, sita no Casal Pardal, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de novos elementos. 

- Deliberado aprovar a rectificação à planta síntese. 
 
* Proc.º N.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da, 

para loteamento de uma propriedade, sita em Pisa Barros, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Considerando que se trata de uma alteração ao loteamento, objecto de deliberação em 
4/4/2005, 13/6/2007 e 3/9/2007, que se consubstancia no aumento das áreas dos lotes 32, 33 e 34 
e na diminuição das áreas de cedência ao Município e consequente rectificação à respectiva 
escritura de cedências, celebrada em 25/5/2000; 

Considerando que a opção de venda foi tomada por não ter sido possível efectuar a 
referida rectificação à escritura de cedências, por alteração dos titulares do processo, e ser 
necessário apresentar na Conservatória do Registo Predial de Peniche um documento 
justificativo das alterações de áreas atrás referidas; 

Considerando que foram pagas todas as taxas e compensações devidas pela alteração ao 
loteamento, únicos encargos que teriam de ser suportados pelo loteador caso a referida escritura 
de rectificação pudesse ter sido celebrada; 

A Câmara deliberou que o valor total a pagar pela Sociedade de Construções José Manuel 
Martins, L.da, referente às três parcelas de terreno, com a área de 52,50 m2 cada uma, seja de 
300,00 €, valor apurado das despesas administrativas suportadas pelo Município com a 
tramitação do processo de venda. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a processos de loteamentos: 
 
* Informação, datada de 23 de Outubro de 2008, do Sector de Fiscalização de Obras e 

Loteamentos, dando conhecimento do ponto de situação em que se encontra o processo de 
loteamento n.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins. 

- Deliberado notificar a firma promotora do loteamento para, no prazo de 15 dias, 
proceder às rectificações constantes da informação da DGEI, de 23 de Outubro de 2008. 

 
* Acompanhado de informação do Sector de Fiscalização de Obras e Loteamentos, foi 

presente uma carta, datada de 6 de Agosto de 2008, do Senhor Ramiro Francisco Antunes 
Ramos, técnico responsável das obras de loteamento em Casais do Júlio, de que é promotor a 
firma Imojúlio, solicitando a cedências de materiais a fim de completar os trabalhos das 
acessibilidades no referido loteamento. 

- Deliberado transmitir ao requerente a informação da DPOI, de 9 de Outubro de 2008, 
com a qual se concorda. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
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Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 203/08, em nome de Maria Odete Heliodoro, para construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, numa propriedade situada no Alto de Santa Luzia, em São 
Bernardino. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades constantes do parecer técnico da DGUO, de 20 de Outubro de 2008. 

 
* Proc.º N.º 121/01, em nome de Júlio Manuel Marques Teodoro, para proceder a 

alterações no decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Alegria, 
em Ferrel, já presente em reuniões anteriores. 

- Tomado conhecimento do Livro de Obras. 
 

REVISÃO DO ORGANOGRAMA E DA ESTRUTURA ORGÂNICA MUNICIPAL: 
 

* Na sequência do deliberado sobre este assunto na reunião de Câmara, realizada no 
passado dia 13 de Outubro, o Senhor Presidente voltou a sujeitar à apreciação da Câmara a 
proposta de revisão do Organograma e da Estrutura Orgânica Municipal. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu alguns pormenores relativos a sujeições 
hierárquicas que julgava incorrectos. 

Disse que a oportunidade da revisão, a ocorrer no terceiro ano de mandato, não era a mais 
correcta e que não fazia qualquer sentido a criação de um departamento e algumas divisões, facto 
que iria aumentar as despesas com pessoal. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que não encontrava qualquer justificação para 
a criação de mais um departamento e interrogou-se sobre o posicionamento hierárquico do 
Gabinete dos Fundos Comunitários. 

Referiu também o facto deste documento ser elaborado no terceiro ano de mandato e de 
poder vir a fazer crescer as despesas com pessoal. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador referiu que já tinha dado a sua opinião sobre o 
documento em análise e que tinha algumas dúvidas se a Câmara ficaria melhor apetrechada em 
termos funcionais, uma vez que não via uma perspectiva de permeabilidade e transversalidade 
entre departamentos, por forma a tomar a resolução de problemas de solução pluridepartamental 
mais rápida. 

Acrescentou que os encargos decorrentes da concretização da revisão deveriam ser 
empregues em questões de modernização. 

Disse por último que, em sua opinião, o custo da revisão tinha sido elevado, uma vez que 
introduzia poucas inovações, reordenando o já existente. 

O Senhor Presidente afirmou que qualquer organograma tinha fases de implementação, 
mas que deveria dar a possibilidade de dotar as estruturas com os meios que no decorrer do 
tempo se mostrassem necessários. 

Salientou que a Autarquia não tinha meios organizacionais para responder com eficácia à 
atribuição de novas competências na área da Educação e que deveria ser efectuada uma 
reparação das áreas da Cultura, Desporto e Tempos Livres da área da Acção Social, uma vez que 
actualmente todas estas áreas reportavam directamente a um elemento do executivo, sem passar 
por qualquer chefia, por a mesma não existir. 

Disse ainda que poderia ser assumido um compromisso de faseamento de implementação 
das diversas áreas propostas criar. 
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O Senhor Vice-Presidente disse que tinha dificuldade em ouvir algumas afirmações de 
elementos do executivo sobre o assunto em discussão, nomeadamente da revisão ser efectuada 
no terceiro ano de mandato. 

Referiu que no anterior mandato tinha havido audácia em rever o organigrama e agora 
tinha-se concluído, após três anos de observação, que havia necessidade de ajustar o 
organograma, para os serviços se posicionarem melhor. 

Relativamente à área da educação, disse que o Município se devia preparar para recolher 
as novas competências, uma vez que presentemente não tinha estrutura para tal efeito. 

Disse também que alguns serviços pela sua actual estrutura, necessitavam de 
coordenação e que votar contra a proposta de revisão seria criar dificuldades aos serviços, 
nomeadamente da área da educação. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que este documento era um dos mais 
importantes discutidos no presente mandato e que, durante a sua elaboração, deveria ter havido 
uma relação mais profunda com a Vereação. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que no organograma havia uma série de 
sectores soltos e que o Parque de Campismo e as Piscinas Municipais deveriam ter um 
coordenador. 

Voltou a referir a ausência de uma perspectiva de transversalidade e disse que não via a 
Ilha da Berlenga reflectida em nenhum serviço municipal. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves fez um breve historial sobre as informações dadas 
na Câmara em relação a este assunto e disse que achava que se devia ter ouvido a opinião dos 
Vereadores durante as diversas fases de concepção da proposta de revisão. Salientou que se 
deveria ter atenção ao acréscimo de custo com o pessoal, uma vez que se poderia ultrapassar o 
limite legal. Disse também que no actual organograma havia uma Divisão Sócio-Cultural que 
nunca tinha sido dotada, provavelmente por não haver necessidade e que agora era dividida num 
departamento e três divisões. 

Mostrou disponibilidade para reanalisar novamente a proposta de revisão do organograma. 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tinha partido para esta solução, tendo em conta 

o envolvimento da Iberogestão nas áreas de recursos humanos e da qualidade. 
Acrescentou que tinha sido entendido que, para a elaboração da proposta de revisão do 

organograma, se aproveitasse não só a experiência dos trabalhadores, como o conhecimento da 
Iberogestão sobre o funcionamento da Autarquia, derivado da implementação do SIADAP e da 
certificação da qualidade, processos que foram transversais a todas as unidades orgânicas. 

Disse ainda que poderia ser estabelecido um compromisso sobre a implementação do 
novo organograma, faseando-se a sua concretização para o presente e para o próximo mandatos. 

- Deliberado remeter a proposta de revisão do organograma e da estrutura municipal à 
próxima reunião de Câmara, para aprovação. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e um horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta 
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


