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ATA N.º 33/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria 

Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira 

Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Contrato de prestação de serviços na área jurídica; ---------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2016;-- 

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

 ------------------- 3) Designação do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da 

Divisão de Energia e Ambiente do Município de Peniche. -----------------------------------------------  

 ------------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. ---------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

respetivamente, durante toda a reunião e o senhor Paulo Faria, Jurista, durante a apreciação e 

votação do ponto um ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:  

 

1) Contrato de prestação de serviços na área jurídica: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 922/2016: Considerando que o Sr. António José Rosado Pelerito, na atividade da 

sua conta de facebook (https://www.facebook.com/antonio.pelerito.5?fref=ts), e desde o mês de 

janeiro deste ano, vem proferindo afirmações de profunda gravidade que pretendem afetar a 

imagem e o bom nome do Município, deliberado, apresentar, contra o mesmo, queixa-crime de 

ofensa à pessoa coletiva, cujos pressupostos estão absolutamente preenchidos. Mais deliberou, que 

a representação forense da Câmara Municipal, no exercício da ação penal, será efetuada pelo 

advogado Dr. Paulo Faria, contratado através de procedimento de ajuste direto do regime geral, 

para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que todos os membros da Câmara Municipal manifestaram-se 

profundamente afetados e lesados na honra e consideração que lhe são devidas, em virtude do teor 

dos referidos atos, da autoria do Sr. António José Rosado Pelerito, designadamente, porque põem 

em causa a honestidade de cada um, no exercício das funções públicas que lhes estão cometidas e 
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para as quais foram eleitos, e que, todos, manifestaram a intenção de apresentarem queixa-crime 

contra o autor dos mencionados escritos, a Câmara Municipal deliberou, ainda, no sentido de se 

solidarizar e manifestar a sua compressão e apoio à posição dos seus membros. ---------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

2) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2016: ------------------  
Deliberação n.º 923/2016: Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor, dos edis da Coligação 

Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos vereadores do Partido Social Democrata e do 

Partido Socialista, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 13 de junho de 

2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de 

atas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da Diretora do DAF, de 14 de junho de 2016, em anexo, e nos termos 

do disposto na alínea o) do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, proponho que 

a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal a alteração ao Mapa de Pessoal do 

Município de Peniche para o ano de 2016, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão 

ordinária de 20 novembro de 2015, no sentido de passar a contemplar a nova unidade orgânica, 

Divisão de Energia e Ambiente e criação dos seguintes postos de trabalho: 

• Contrato de trabalho por tempo indeterminado 

DEA – 1 lugar para Chefe de Divisão – Exercer funções de direção da Divisão de Energia e 

Ambiente 

• Contratos de trabalho a termo resolutivo certo 

DEA – Serviço de Higiene e limpeza: 6 lugares para Assistentes Operacionais - 2 motoristas para 

exercerem funções no serviço de recolha de RSU, 2 trabalhadores para exercerem funções na Ilha 

da Berlenga, 2 trabalhadores para exercerem funções no serviço de limpeza urbana. 

DAF – Apoio: 3 lugares de Assistentes Técnicos – Exercer funções de apoio ao DAF. 

DAF – Desporto: 1 lugar de Técnico Superior – Exercer funções no Centro de Alto Rendimento 

de Peniche, para apoio a todas as atividades dinamizadas pelo Município na área do Desporto, 

Educação e Social. 

DAF – Educação: 1 lugar de Assistente Operacional – Exercer funções na Escola de Renda de 

Bilros. 

DAF – Setor da Juventude e Associativismo: 2 lugares de Técnicos Superiores – Exercer funções 

no Gabinete do Associativismo e exercer funções conducentes à definição e concretização das 

políticas do município na área da psicologia clínica. 

DPGU – Setor de Fiscalização de Obras – 1 lugar de Técnico Superior – Exercer funções no Setor 

de Fiscalização de Obras. 

DOM – Apoio Administrativo: 1 lugar de Assistente Técnico – Exercer funções de apoio ao DOM. 

DOM – DCC – Sinalização: 2 lugares de Assistentes Operacionais – Exercer funções no Setor de 

Sinalização.» (Doc.472) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

3) Designação do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Chefe da Divisão de 

Energia e Ambiente do Município de Peniche: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 924/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aproximando-se o términus da comissão de serviço do atual Diretor do Departamento de 
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Energia e Ambiente, entrará em vigor, automaticamente, a nova unidade orgânica, a Divisão de 

Energia e Ambiente, em cumprimento e para efeitos do artigo 10.º do Decreto – Lei n.º 305/2009, 

de 23 de outubro e do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

Neste sentido, há necessidade de iniciar um procedimento concursal com vista a dar provimento 

ao lugar de Chefe da Divisão de Energia e Ambiente e de nomear o respetivo júri. 

Assim, proponho que, conforme previsto no artigo 13.º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, a 

Câmara Municipal solicite à Assembleia Municipal a designação dos seguintes membros para 

composição do júri de recrutamento que acompanhará o referido procedimento concursal: 

Membros Efetivos 

Doutora Fernanda Paula Oliveira, Professora Universitária da Faculdade de Direito de 

Coimbra, que presidirá; 

Engenheiro José Marcolino Martins Pires – ex-Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística; 

Engenheiro João Vilhena Raminhos – ex-Diretor-Delegado dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Peniche. 

Membros Suplentes 

Engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva, Diretor do Departamento de Obras Municipais; 

Arquiteto José Alberto Ribeiro Gonçalves – Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística. 

A Presidente do Júri será substituída nas suas falhas e impedimentos pelo Engenheiro José 

Marcolino Martins Pires.» (Doc.473) -----------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 925/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte e três horas e trinta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 

passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. -----------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

4 de julho de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------  


