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1. ENQUADRAMENTO 
 

Compete à Câmara Municipal, em conformidade com a alínea e) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº169/99, de 18 de 

Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, elaborar e aprovar os documentos de prestação 

de contas e submetê-los a apreciação e votação do Órgão Deliberativo. De acordo com a alínea c) do nº2 artigo 

53º da mesma lei, compete à Assembleia Municipal apreciar e votar os documentos de prestação de contas.  

 

É da competência do Presidente da Câmara, nos termos da alínea j) do nº 1 do artigo 68º, também da citada lei, 

submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Câmara Municipal e à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal. No nº 2 do ponto 2 – Considerações Técnicas, do POCAL, consideram-se, como 

documentos de prestação de contas: 

  - Balanço; 

  - Demonstração de resultados; 

  - Mapas de execução orçamental; 

  - Anexos às demonstrações financeiras; 

  - Relatório de Gestão. 

 

É este ultimo documento que a seguir se apresenta, cujo conteúdo deve contemplar os aspectos referenciados 

no ponto 13 do POCAL, nomeadamente a situação económica da Autarquia relativa ao exercício em análise, 

uma síntese da sua situação financeira, a evolução das dividas a curto, médio e longo prazos nos últimos três 

anos, a proposta fundamentada da aplicação do resultado liquido do exercício e os factos relevantes ocorridos 

após o termo do exercício.  

 

Esta informação destina-se, para além do cumprimento das formalidades legais, tais como a acção fiscalizadora 

da Assembleia Municipal e o julgamento do Tribunal de Contas, a permitir apreciação da actividade municipal 

por parte dos munícipes, assim como da situação económica e financeira por parte de fornecedores, entidades 

bancárias, etc. 

 

A apreciação dos documentos de prestação de contas deverá ser efectuada pelo Órgão Deliberativo, na sua 

sessão ordinária a realizar em Abril, em conformidade com o nº 1 do artigo 47º da Lei nº 2/2007, de 15 de 

Janeiro. As contas municipais deverão ser remetidas, pelo Órgão Executivo, ao Tribunal de Contas até 30 de 

Abril, independentemente da sua apreciação pelo Órgão Deliberativo, de acordo com o nº 1 do artigo 51 da 

citada Lei das Finanças Locais, alínea b) do nº 1 do artigo 64º e alínea l) do nº 1 do artigo 68º, ambos da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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2. METODOLOGIA 
 

 

A prestação de contas tem por fim dar uma imagem da realidade económica e financeira de um Município. A 

informação prestada deve ter relevância para futuras decisões dos seus destinatários, deve ser fiável, isenta de 

erros, reflectindo a realidade económica e financeira da entidade e a conformidade legal da mesma e deve 

permitir a sua comparabilidade no tempo e com outras entidades do género. 

 

A prestação de contas integra o Balanço, que dá uma imagem sobre a situação patrimonial e financeira da 

Autarquia, assim como o Resultado Liquido do Exercício, a Demonstração de Resultados, que evidencia os 

custos incorridos e os proveitos obtidos durante o exercício económico, os Mapas de Execução Orçamental e 

Anexos ás Demonstrações Financeiras, que permitem aferir a capacidade de concretização dos documentos 

previsionais. 

 

O relatório de gestão para além de conter uma análise da situação económica e financeira, analisa também a 

evolução da gestão das diversas unidades orgânicas municipais. 

 

Para a sua elaboração e no sentido de dar visibilidade a toda a actividade municipal, foram solicitados 

contributos a todos os serviços que, numa preciosa colaboração, apresentaram relatórios completos sobre a 

actividade que desenvolveram. 

 

O Relatório de Gestão foi elaborado tendo em consideração os aspectos focados no ponto 13 do POCAL. 
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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 2008 

Pedidos de concessão de cartão de feirante 74 13 3 
Cartões de feirante concedidos 47 1 0 
Cartões de feirante renovados 151 223 82 
Averbamentos em nome de novo titular de cartão de feirante 4 3 6 
Pedidos de concessão de cartão de vendedor ambulante 39 29 20 
Cartões de vendedor ambulante concedidos 12 1 0 
Cartões de vendedor ambulante renovados 54 68 50 
Processos de execuções fiscais instaurados 6 9 17 
Processos de contra-ordenação instaurados 150 159 111 
Certidões diversas 106 70  
Táxis – averbamento por alteração da titularidade 0 2 3 
Táxis – averbamento de nova viatura 5 1 4 
Cartas de caçador – Pedidos de exame 5 3 14 
Cartas de caçador – Pedidos de concessão 1 2 5 
Cartas de caçador – Pedidos de renovação 24 47 24 
Cartas de caçador – Pedidos de 2ª via 1 0 3 
Cartas de caçador – Substituição/actualização 27 21 39 
Licença de Caça – Nacionais e regionais 33 58  
Recenseamento militar – mancebos recenseados 141 142 139 
Alvarás sanitários 5 3  
Licenças especiais de ruído 46 42 61 
Máquinas de diversão – registos concedidos 3 0 0 
Máquinas de diversão – licenças de exploração concedidas 33 27 22 
Licenças para divertimentos públicos --- 0  
Licenças para queimadas 9 33 23 
Licenças de representação 243 303 364 
Licenças de recintos improvisados e itinerantes 155 175 250 
Licenças para ocupação da via pública 41 26 15 
Licenças de publicidade 2 7 5 
Cemitério – licenciamentos diversos 166 164 240 
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3.1.2 Secção de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Municipais 
 

Expediente Geral 

 

Serviço                                                                   2006 2007 2008 

Ofícios expedidos 9 493 11 300 11067 

Requerimentos registados 4 846 3 483 3577 

Correspondência registada 15 598 15 434 14481 

Atestados registados 375 434 437 

 

 

Apoio aos Órgãos Autárquicos 

 

Serviço                                                                2006 2007 2008 

Actas da Câmara Municipal 54 55 50 

Actas da Assembleia Municipal 10 9 12 

 

 

 

Condução e Trânsito de Veículos 

Ano 
Registos Licenças de Condução 

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

2006 25 0 24 95 1 0 8 12 84 

2007 - - - - 3 0 1 - 110 

2008 - - - - 3 a) 0 3 8 106 
a) Concessão de licença de condução de ciclomotores por troca à licença especial. 
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3.1.3 Secção de Taxas e Licenças 
 

Receitas (€) 

 

Serviço 
ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Parque Municipal de Campismo 414.987,03 500.577,89 535.105,29 562.039,21 610.358,78 662.159,59 

Zona de Campismo da Berlenga 20.044,44 21.556,50 21.777,00 23.257,00 21.771,00 23.804,75 

Comboio Turístico 3.717,50 3.788,20 3.971,80 4.662,00 5.438,95 4.274,60 

Utilização da Piscina Municipal 226.384,75 237.308,54 228.610,11 222.558,85 218.159,02 221.549,19 

Bar da Piscina Municipal 13.726,62 13.206,16 10.293,35 7.521,26 4.765,15 340,35 

Pavilhão Gimnodesportivo - 2.450,30 7.231,50 6.047,00 7.943,00 2585,00 

Museu (entradas) 28.717,25 32.719,65 35.188,50 35.299,60 29.978,75 25.910,45 

Aulas de Bailado 10.053,74 8.670,00 10.566,10 9.460,90 10.201,60 12377,60 

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 - - 137,50 

Balneários Públicos 1.732,85 1.262,15 1.390,65 515,40 604,50 457,95 

Mercado Municipal (senhas de cobrança) 23.330,02 23.143,65 25.924,85 24.651,70 23.697,18 37.114,63 

Terrado do Mercado Mensal 3.440,00 3.905,70 2.496,20 41.658,80 52.048,73 59.464,05 

Terrado dos Mercados Consolação e Baleal 2.796,00 2.695,25 2.892,40 4.473,00 2.016,00 1.200,00 
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3.1.4 Secção Recursos Humanos 
 

Em 2008 e no tocante à gestão de recursos humanos, destacam-se os seguintes factos: 

 - Implantação do SIADAP; 

 - Elaboração da proposta de reorganização dos Serviços Municipais; 

 - Publicação do regime de Contrato de trabalho da Função Pública; 

 - Politica de promoção e valorização dos trabalhadores municipais. 

 

A implementação do SIADAP, processo que decorria já desde 2007, implicou que fosse dada formação a todos 

os trabalhadores, com maior incidência nos avaliadores. Toda a tramitação burocrática foi apoiada pela Secção 

de recursos Humanos, tendo decorrido todo processo de uma forma normal, apesar da novidade do sistema de 

avaliação.  

 

A reorganização dos Serviços Municipais, adjudicada a uma empresa externa, foi elaborada tendo em conta as 

necessidades reais da Autarquia e com vista a reutilização dos recursos humanos e materiais, por forma a dar 

uma resposta mais eficiente e eficaz ás solicitações dos munícipes. 

 

Durante a elaboração da proposta, foram levantados os constrangimentos detectados na actual estrutura, 

ouvidos todos os dirigentes, assim como todo o pessoal de chefia e discutidas em conjunto todas as propostas 

sectoriais. 

 

O regime de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exerçam funções públicas, 

publicado em Fevereiro/2008 e o regime do contrato de trabalho em funções publicas, publicado em 

Setembro/2008 e a entrar em vigor no inicio de 2009, vieram adaptar o regime laboral da administração publica 

ao regime privado. 

 

O contrato passou a prevalecer na maioria das situações de nomeação. As mudanças legalmente impostas 

acabaram com as principais características que consubstanciavam o “funcionário público”. As condições de 

vinculação laboral indiciam menor segurança e apontam até para algumas incertezas. 

 

Claro que factores desta ordem terão reflexos na motivação dos trabalhadores, numa altura em que as 

autarquias locais encaram novos desafios ligados à transferência de competências e a factores de 

modernização que requerem maior qualidade de recursos humanos. 
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O Quadro de Pessoal da Autarquia foi substituído pelos mapas anuais de pessoal, instrumentos mais dinâmicos 

que permitem uma adaptação mais rápida ás necessidades de mão de obra. 

 

Quanto à politica de promoção e valorização dos trabalhadores municipais, iniciado em 2006, durante 2008 teve 

a sua expressão máxima, uma vez que, para além da abertura de concursos de promoção para todos os 

funcionários do Quadro de Pessoal, que reuniam condições para serem promovidos e de se reclassificarem os 

funcionários que o solicitaram e que mereceram informação favorável do respectivo dirigente, envolvendo 60 

funcionários, modificaram-se os vínculos laborais de prestação de serviço para contratado a termo resolutivo 

certo de 17 trabalhadores (técnicos superiores), com vista a proporcionar uma maior segurança laboral e 

melhoram-se as condições remuneratórias a 11 trabalhadores contratados a termo resolutivo certo. 

 

Em suma, cerca de 1/5 dos trabalhadores municipais viram a sua situação laboral e salarial melhoradas. 

Saliente-se que a Autarquia utilizou todas as possibilidades legais disponíveis para valorização em termos 

salariais, dos trabalhadores. 

 

Refira-se que todo o processo de promoção e valorização dos trabalhadores municipais, teve um constante 

acompanhamento das estruturas sindicais e que os procedimentos concursais, obrigarão sempre a uma 

actualização de conhecimentos teórico-práticos por parte dos trabalhadores envolvidos. 

 

Em relação à segurança, higiene e saúde no trabalho, foi contratada, no âmbito do programa do PEPAL, um 

técnico superior da área, a fim de acompanhar todas as questões relacionadas com este tema e iniciar o 

processo de criação de um serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho, a integrar na gestão de recursos 

humanos. 

 

 

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 couberam à Técnica os 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: 
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� Programas Ocupacionais Subsidiados (30 beneficiários) 

� Programas Ocupacionais Carenciados (3 beneficiários) 

� Programa de Prevenção de Fogos Florestais (5 beneficiários) 

� Programa Vida – Emprego (1 beneficiários) 

� Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) (3 beneficiários) 

 

Em suma, no ano de 2008, a Câmara Municipal de Peniche integrou 42 pessoas em Programas de Intervenção 

Social, tendo tido o total de 45.434,31 € de encargos (ou seja, a CMP investiu 112.665,98 €, tendo sido 

reembolsada em 67.231,67 €). 

 

Tabela de Custos dos Programas no ano de 2008 (incluindo aqueles que transitaram de 2007): 
 

 

 

 

 

Programas Ocupacionais Subsidiados 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2008 51 23.853,75 0.00 23.853,75 

Programas Ocupacionais Carenciados 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2008 9 25.463,91 19.963,09 5500,82 

Poc's Carenciados (fogos florestais) 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2008 12 32.988,80 26.481,95 6.506,85 

Estágios PEPAL 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2008 8 27.351,12 17.778,23 9.572,89 

Programa Vida-Emprego (Medida 1 - Estágio integração sócio-profissional) 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2008 2 3008,10 3008,10 0.00 

  NOTA: A CMP é reembolsada na totalidade  

Total 

Ano Nº de Pessoas Total Global Total Reembolsado Total CMP 

2008 82 112.665,98 67.231,67 45.434,31 



 11 | 224 

 

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

2ª Edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) comparticipado pelo 

POPH/QREN 

 

� Submissão na Aplicação SIAL da Pré – Candidatura à 2ª Edição PEPAL 

� Preparação e concretização da candidatura ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) no 

âmbito da Tipologia 5.2 do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH) (a decorrer). 

� Áreas: 

- Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

- Recursos Humanos 

- Museologia 

 

 

 

 

 

 

 

Estágios Curriculares 

Mediação entre Universidades ou Entidades de Formação para integração em estágios curriculares na CMP; 

Elaboração de Informação, Articulação com Orientadores na CMP; Participação na elaboração do protocolo e 

acompanhamento ao plano de estágio. (Quando não solicitado este acompanhamento, a tarefa resume-se à sua 

contabilização). 
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Nº Entidade Estagiário Formação do 
estagiário 

Serviço acolhedor 
na CMP 

Orientador na 
CMP 

Período de 
estágio 

1 Escola Técnica Empresarial do 
Oeste  

Milene Filipa Santos 
Almeida 

Finalista do Curso de 
Nível III de Animação 
Socio -Cultural 

Acção Social Enf. Clara 
Abrantes 

27.10.07 a 
04.07.08 

2 Escola Técnica Empresarial do 
Oeste  

Cristiana Guincho 
Colaço 

Finalista do Curso de 
Nível III de Animação 
Socio -Cultural 

Acção Social Enf. Clara 
Abrantes 

18.02.08 a 
16.06.08 

3 IPL Leiria – Escola Superior de 
Educação 

Rita Alexandra 
Santos Maçalo 

Finalista da 
Licenciatura de 
Serviço Social 

Acção Social Drª. Manuela 
Gomes 

17.03.08 a 
20.06.08 

4 Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do IPL 

Marco António Silva 
Jesus 

Finalista da 
Licenciatura em 
Administração 
Pública 

DAF /DF/ Secção de 
Aprovisionamento 

Drª Josselene 
Nunes 

02.05.08 a 
30.06.08 

5 Insignare –Associação de Ensino e 
Formação 

Marlene Maria Silva 
Jorge 

Finalista do Curso 
Técnico de 
Construção Civil 

DOM Engenheiro 
Francisco Silva 

05.06.08 a 
21.07.08 

6 ESAD – Escola Superior de Arte e 
Design de Caldas da Rainha 

Lúcia Oliveira Finalista do Curso de 
Especialização 
Tecnológica (CET) de 
Desenvolvimento de 
Produtos Multimédia 

Espaço Internet Engenheiro 
Nuno Cativo 

24.06.08 a 
20.09.08 

7 Escola Secundária de Peniche Diana Santos Curso Profissional de 
Marketing e 
Organização de 
Eventos 

DASC -Cultura Teresa Lopes 1ª Fase – 
01.07.08 a 
31.07.08 

8 Escola Secundária de Peniche Raquel Nunes Curso Profissional de 
Marketing e 
Organização de 
Eventos 

Serviço de Turismo Drª Dulcineia 
Ramos 

1ª Fase – 
01.07.08 a 
31.07.08 

9 Universidade Fernando Pessoa Sara Madeira Finalista do Curso de 
Especialização 
Tecnológica de 
Qualidade Ambiental 

GAP Dr. Sérgio 
Leandro 

01.07.08 a 
31.08.08 

10 Centro de Formação Profissional de 
Santarém 

Rui Araújo Finalista do Curso de 
Nível III, de 
Instalação e Gestão 
de Redes 
Informáticas / 
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 
Multimédia 

Projecto de Inovação e 
Modernização 

Duarte Miguel 
Jorge 

01.09.08 a 
31.10.08 

11 CENCAL – Caldas da Rainha Hélio Santos Finalista do Curso de 
Nível III, de Técnicas 
de Informação e 
Comunicação 
Multimédia 

Espaço Internet Engenheiro 
Nuno Cativo 

 24.09.08 a 
21.11.08 

12 Centro de Formação Profissional de 
Santarém  

João Filipe Martins Finalista de Curso 
Técnico de Apoio à 
Gestão 

DAF/DA/SRH D. Ana Cristina 
Antunes 

02.12.08 a 
30.03.09 
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Evolução dos efectivos  

Ao longo dos últimos 3 anos, constatou-se uma tendência para o número de efectivos estabilizar um pouco 

abaixo do valor de 500 colaboradores. 

 

 

 

No que diz respeito à repartição do número de efectivos por sexo, verifica-se igualmente uma tendência para a 

estabilização deste ratio. 
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Estrutura Etária do Pessoal 

Continua-se a verificar que o efectivo municipal se situa, em termos etários, entre os 25 e 45 anos de idade 

(cerca de 60%). Somente cerca de 15% dos efectivos é que se situa acima dos 55 anos. 

 

 

Estrutura do pessoal por antiguidade 

A antiguidade do pessoal pertencente ao quadro sofreu ligeiras alterações, em consequência da normal 

evolução temporal. 
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Estrutura habilitacional do efectivo (escolaridade) 

Não se verificaram grandes alterações em relação ao ano anterior, registando-se um ligeiro decréscimo no 

número de colaboradores com menos de 4 e com 4 anos de escolaridade. 

 

Efectivos segundo a relação jurídica de emprego 

O número de colaboradores do Quadro de Pessoal tem vindo a decrescer, devido à ocorrência de um número 

significativo de aposentações. Houve um aumento significativo do pessoal contratado a termo certo, pela opção 

de incluir nesta tipologia de vínculo os professores das actividades de enriquecimento curricular, os quais 

estavam anteriormente na qualidade de prestadores de serviços. 
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Absentismo 

O número de ausências ao serviço registou um ligeiro acréscimo em 2008 (9531). As ausências por motivo de 

doença, que registou uma assinalável diminuição no ano de 2007, voltaram a subir em 2008 atingindo um 

número record (5106). Com uma expressão significativa, embora diminuindo em relação a 2007, aparecem as 

faltas com perda de vencimento e as ausências por maternidade e paternidade. 
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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 2004 a 2008 
 

          Unidade: Euro 

Orçamento 
  2004 2005 2006 - APROVADO * 2007 2008 

  Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Receitas                      

Receitas Correntes  10.529.613 52,64% 10.955.456 51,62% 12.557.748 51,41% 13.927.465 56,85% 15.137.530 61,91% 

Receitas de Capital  9.475.117 47,36% 10.267.845 48,38% 11.870.579 48,59% 10.571.020 43,15% 9.312.180 38,09% 

TOTAL  20.004.730   21.223.301   24.428.327   24.498.485   24.449.710   

                      

Despesas                      

Despesas 
Correntes 

 10.801.354 53,99% 11.204.613 52,79% 12.557.748 51,41% 13.927.465 56,85% 15.137.530 61,91% 

Despesas de 
Capital 

 9.203.376 46,01% 10.018.688 47,21% 11.870.579 48,59% 10.571.020 43,15% 9.312.180 38,09% 

TOTAL  20.004.730   21.223.301   24.428.327   24.498.485   24.449.710   

            
* Aprovado em Abril            

 

 

O Orçamento e as Grande Opções do Plano 

Em 2008, o Orçamento do Município de Peniche foi de 24.449.710,00 € (vinte e quatro milhões, quatrocentos e 

quarenta e nove mil e setecentos e dez euros), valor que nos últimos três anos tem vindo a ser mais ou menos 

constante. 

 

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 receitas e despesas correntes 

e de um consequente decréscimo na previsão das receitas e despesas de capital. De 2007 para 2008, embora o 

valor total do Orçamento não tenha tido grande variação, verificou-se um aumento substancial na proposta de 

fluxos correntes face aos de capital. 
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Nestes 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. Nos anos de 2007 e 2008, previu

redução da receita de capital, motivado pelo avançado nível de execução das ob

Quadro Comunitário de Apoio e que se encontra em fase de encerramento, bem como pelo arranque do QREN 

(Quadro de Referência Estratégica Nacional), cujos projectos a comparticipar ainda não estão em 

desenvolvimento. 
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O aumento previsto para fluxos correntes e de capital tem vindo a manter uma variação constante, permitindo 

em 2006, 2007 e 2008 apresentar Orçamentos equilibrados

 

 

 

A Execução Orçamental 

 

No que diz respeito á execução orçamental, 

assentam na relação entre pagamentos e recebimentos, pelo que as conclusões a 

seguir apresentados deverão ter em conta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

 

 
 

 
 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

O aumento previsto para fluxos correntes e de capital tem vindo a manter uma variação constante, permitindo 

apresentar Orçamentos equilibrados.  

No que diz respeito á 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 

ir apresentados deverão ter em conta este factor. 
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O aumento previsto para fluxos correntes e de capital tem vindo a manter uma variação constante, permitindo 

apresentados alguns rácios de análise orçamental. Estes rácios 

tirar dos indicadores a 
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Resumo da Execução Orçamental por Capítulo e Agrupamento 
 

  DESIGNAÇÃO VALORES   DESIGNAÇÃO VALORES 

  RECEITA  2008 %   DESPESA 2008 % 

 Saldo da Gerência Anterior 543.508 2,93%     

1 Impostos directos  5.316.936 28,67% 1 Despesas com o pessoal  6.626.895 35,74% 

2 Impostos indirectos  250.475 1,35% 2 Aquisição de bens e serviços 5.414.752 29,20% 

4 Taxas, multas e outras penalidades  264.129 1,42% 3 Juros e outros encargos 301.233 1,62% 

5 Rendimentos da propriedade  756.135 4,08% 4 Transferências correntes 1.091.769 5,89% 

6 Transferências correntes  3.894.790 21,00% 5 Subsídios 50.323 0,27% 

7 Venda de bens e serviços correntes  2.675.688 14,43% 6 Outras despesas correntes 333.250 1,80% 

8 Outras receitas correntes  8.776 0,05%     

  TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 13.166.929 71,01%   TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 13.818.223 74,52% 

        

  RECEITAS DE CAPITAL       DESPESAS DE CAPITAL     

9 Venda de bens de investimento  400.967 2,16% 7 Aquisição de bens de capital  2.247.240 12,12% 

10 Transferências de capital  1.999.013 10,78% 8 Transferências de capital  690.378 3,72% 

11 Activos financeiros 0 0,00% 9 Activos financeiros  2.785 0,02% 

12 Passivos financeiros  2.429.176 13,10% 10 Passivos financeiros  576.934 3,11% 

13 Outras receitas de capital   0,00% 11 Outras despesas de capital  331.645 1,79% 

  TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 4.829.156 26,04%   TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 3.848.981 20,76% 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.952      

  TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 2.952 0,02%   TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 0 0,00% 

        

  TOTAL DAS RECEITAS 17.999.037     TOTAL DAS DESPESAS 17.667.204   

     Saldo para a Gerência Seguinte 875.341 4,72% 

  TOTAL 18.542.545     TOTAL 18.542.545   

 

 

Evolução da Execução Orçamental 

O nível de execução orçamental médio de 2004 - 2008 situa-se nos 68,19%. Verifica-se um aumento de 6,74% 

no grau de execução global de 2007, situando-se nos 73,62% em 2008. 
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Evolução da Execução Orçamental da Receita

 

 

Receitas Correntes 

Receitas de Capital 

Soma 

 

 

A Receita cobrada em 2008 é composta por 53,85% de receitas correntes e 19,76

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

internos, quer externos, que atrasam a cobrança das mesmas levando por vezes a previsões que não produzem 

efeitos. Como exemplo, temos os Fundo

que tem sempre um peso considerável é a venda de património e que acaba sempre por ter um nível de 

execução muito baixo. Assim, o nível de execução das receitas correntes

grau de execução médio dos últimos cinco anos é 

diminuir sendo de 86,98% em 2008.  
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da Receita 

2004 2005 2006 2007 2008 

49,54% 48,55% 45,90% 50,16% 53,85% 

16,74% 10,28% 29,44% 16,85% 19,76% 

66,28% 58,83% 75,34% 67,01% 73,62% 

A Receita cobrada em 2008 é composta por 53,85% de receitas correntes e 19,76% 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 

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 

nível de execução das receitas correntes é normalmente muito

grau de execução médio dos últimos cinco anos é de 90,50%. No entanto, o nível de execução tem vindo a 
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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 41,61%, e de 51,89% em 2008.

 

O ano de 2008 ficou marcado pela adesão do Município ao programa Pagar a Tempo e Horas, o que se traduziu 

na arrecadação de cerca de 1.884.176 

outro pela Caixa de Crédito Agrícola, o 

 

 

Evolução da Execução Orçamental da Despesa

 

 

 

Despesas Correntes 

Despesas de Capital 

Soma 

O nível da execução Orçamental da Despesa é sempre semelhante ao nível de 

Receita, considerando que se está a analisar pagamentos e recebimentos. No entanto, a relação directa entre 

corrente e capital, sendo 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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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 

em 2008. 

O ano de 2008 ficou marcado pela adesão do Município ao programa Pagar a Tempo e Horas, o que se traduziu 

na arrecadação de cerca de 1.884.176 €, resultante da utilização de dois empréstimos, um cedido pelo Estado e 

outro pela Caixa de Crédito Agrícola, o que influenciou a execução orçamental da receita de capital.

da Despesa 

2004 2005 2006 2007 2008 

51,10% 48,01% 45,33% 47,15% 56,52%

14,54% 10,78% 29,42% 19,72% 15,74%

65,64% 58,79% 74,74% 66,88% 72,26%
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Como já foi referido, em 2008 foram contraídos dois empréstimos para pagamento de dívida assumida à data da 

contratação. Assim, a leitura do quadro acima deverá ser efectuada com algum cuidado uma vez que não sendo 

considerados receitas de capital serviram para efectuar pagamentos de facturação corrente e de capital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 anál

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. 
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Receita Despesa Utiliz. 

Saldo da gerência anterior 543.507,55   

13.166.928,71 13.818.222,72 -651.294,01 

4.832.108,31 3.848.981,20 983.127,11 

875.340,65     

   

Como já foi referido, em 2008 foram contraídos dois empréstimos para pagamento de dívida assumida à data da 

contratação. Assim, a leitura do quadro acima deverá ser efectuada com algum cuidado uma vez que não sendo 

considerados receitas de capital serviram para efectuar pagamentos de facturação corrente e de capital.

cobertura das despesas 

Cobertura das Despesas pelas Receitas 

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.  
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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 f

pagamento e utilizar a restante receita para pagamentos a fornecedores.

 

 

  

Receita Total / Despesa Total 

 

 

Peso das Despesas Correntes nas Receitas Correntes

 

O gráfico apresentado mostra que a cobrança de receitas tem

pagamentos de natureza corrente. Nos anos de 2005 a 2007 aumentou o diferencial entre receita corrente e 

pagamentos de despesa corrente, no entanto, em 2008, veri

foram suficientes para fazer face aos pagamentos de despesa corrente, tendo sido utilizado o saldo da gerência 

anterior para efectuar esses pagamentos.
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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. 

2004 2005 2006 2007 2008 

 100,97% 100,06% 100,79% 100,00% 101,88%

Peso das Despesas Correntes nas Receitas Correntes 

stra que a cobrança de receitas tem vindo a aumentar, permitindo assim efectuar 

pagamentos de natureza corrente. Nos anos de 2005 a 2007 aumentou o diferencial entre receita corrente e 

pagamentos de despesa corrente, no entanto, em 2008, verifica-se que as receitas correntes cobradas não 

foram suficientes para fazer face aos pagamentos de despesa corrente, tendo sido utilizado o saldo da gerência 

anterior para efectuar esses pagamentos. 

2004 2005 2006 2007 2008 

9.909.756 10.303.880 11.211.558 12.264.100 13.166.929

10.221.445 10.189.131 11.072.378 11.551.376 13.818.223

103,15% 98,89% 98,76% 94,19% 104,95%

 

 

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. 

ixos em termos de 

 

101,88% 

, permitindo assim efectuar 

pagamentos de natureza corrente. Nos anos de 2005 a 2007 aumentou o diferencial entre receita corrente e 

se que as receitas correntes cobradas não 

foram suficientes para fazer face aos pagamentos de despesa corrente, tendo sido utilizado o saldo da gerência 

 

13.166.929 

13.818.223 

104,95% 
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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. Em 2008, existe uma inversão 

a ser englobadas nas receitas correntes, quando na verdade não são correntes nem capital. Parte destes fluxos 

foram canalizados para despesa corrente.

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Receitas de Capital 

Despesas de Capital 

D. Capital / R. Capital 
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Peso das Despesas de Capital nas Receitas de Capital 

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. Em 2008, existe uma inversão desta tendência, que se deve ao facto dos empréstimos estarem 

a ser englobadas nas receitas correntes, quando na verdade não são correntes nem capital. Parte destes fluxos 

foram canalizados para despesa corrente. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2004 2005 2006 2007 2008 

3.348.695 2.181.850 7.191.946 4.118.974 4.832.108 

2.909.335 2.288.925 7.186.285 4.832.300 3.848.981 

86,88% 104,91% 99,92% 117,32% 79,65% 
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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 

desta tendência, que se deve ao facto dos empréstimos estarem 

a ser englobadas nas receitas correntes, quando na verdade não são correntes nem capital. Parte destes fluxos 
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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

 

(valores em euros) 

RECEITA PRÓPRIA 

02 Impostos indirectos 

04 Taxas, multas e outras penalidades

05 Rendimentos da propriedade 

07 Venda de bens e serviços correntes

08 Outras receitas correntes 

TOTAL RECEITA PRÓPRIA 

 

RECEITA TOTAL 

 

RECEITA PRÓPRIA / RECEITA TOTAL
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Receita própria: Receitas controladas directamente pelo Município. 

= Impostos Indirectos; Outros + Taxas, Multas e Outras Penalidades + Rendimento de 

Propriedade + Venda de Bens e Prestações de Serviços Correntes + Outras Receitas Corrente  

2004 2005 2006 2007 2008

180.165 223.366 485.720 267.223 250.475

04 Taxas, multas e outras penalidades 962.629 915.655 289.461 316.176 264.129

500.405 536.398 561.592 668.493 756.135

07 Venda de bens e serviços correntes 1.562.940 1.456.931 1.925.632 2.084.771 2.675.688

2.263 3.491 12.266 16.083 8.776

3.208.402 3.135.841 3.274.671 3.352.746 3.955.203

    

13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 17.999.037

    

RECEITA PRÓPRIA / RECEITA TOTAL 24,20% 25,12% 17,79% 20,46% 21,97%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

= Impostos Indirectos; Outros + Taxas, Multas e Outras Penalidades + Rendimento de 

   

2008 

250.475 

264.129 

756.135 

2.675.688 

8.776 

3.955.203 

 

17.999.037 

 

21,97% 
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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 

receita extraordinária, referente à compensação por quebra de receitas no Imposto Municipal de Si

da aplicação da Lei 14/2003, de 30 de Maio

 

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%. De 2007 para 2008, verifica

se uma melhoria deste indicador resultante de

de bens e serviços correntes.  

 

 

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 

Fundos Municipais Correntes) – (Transferências de Capital 

Capital). 
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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 

compensação por quebra de receitas no Imposto Municipal de Si

ei 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%. De 2007 para 2008, verifica

se uma melhoria deste indicador resultante de dois capítulos, 05 – Rendimentos de propriedade e 07 

Receita Interna: Receita que não depende dos financiamentos externos, inclusivamente dos 

que são obtidos através de empréstimos. 

Passivos Financeiros – (Transferências Correntes – Transferências de 

(Transferências de Capital - Transferências de Fundos Municipais de 
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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-

2005 para 2006, o qual estava empolado pela cobrança de uma 

compensação por quebra de receitas no Imposto Municipal de Sisa, resultante 

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%. De 2007 para 2008, verifica-

Rendimentos de propriedade e 07 – Venda 

Receita Interna: Receita que não depende dos financiamentos externos, inclusivamente dos 

Transferências de 

Transferências de Fundos Municipais de 



28 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

  

(valores em euros) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

RECEITA TOTAL 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 17.999.037 

06 Transferências correntes 3.089.595 3.093.407 3.161.575 3.889.298 3.894.790 

10 Transferências de capital 2.638.688 1.938.520 5.150.273 3.297.370 1.999.013 

12 Passivos financeiros  0 1.555.120 682.763 2.429.176 

 5.728.283 5.031.927 9.866.968 7.869.430 8.322.980 

TOTAL RECEITA INTERNA 7.530.169 7.453.803 8.536.536 8.513.644 9.676.057 

      

RECEITA INTERNA / RECEITA TOTAL 56,80% 59,70% 46,39% 51,97% 53,76% 

Receita Interna = Receita Total - 06 -10 - 12     

 

 

Em 2008 verifica-se uma melhoria da capacidade de gerar receita interna o que contribuiu para o aumento da 

cobrança total, resultado de uma maior cobrança nos capítulos 05 e 07, como já foi referido anteriormente. 

 

 

 2007 2008 Variação 

10030 - Estado (Fundos Municipais) 1.439.086 1.512.886 73.800 

10030104 - Cooperação Técnica e Financeira 75.713 7.913 -67.800 

100307 - Estado - Participação em projectos Co-financiados 1.782.571 478.215 -1.304.356 

10 Transferências de capital 3.297.370 1.999.013 -1.298.356 

 

 

No que diz respeito às transferências de capital, verifica-se um aumento dos Fundos Municipais de Capital em 

cerca de 5,13%. O ano de 2008 fica marcado pela fase de arranque do QREN – Quadro de referência 

Estratégico Nacional, na medida em que os fluxos financeiros associados a projectos financiados reduziram 

substancialmente e os que existiram resultaram do fecho de candidaturas já existentes do III Quadro 

Comunitário. 

 

No ano de 2008 os fluxos financeiros associados a projectos financiados reduziram substancialmente, 

consequência da fase de arranque do QREN – Quadro de referência Estratégico Nacional. Os fluxos verificados, 

em 2008, resultaram do fecho de candidaturas já existentes do III Quadro Comunitário. 
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Peso dos Impostos Directos sobre Receita Total

 

IMPOSTOS DIRECTOS 

IMI 

IUC 

IMT 

Impostos Abolidos: 

Contribuição Autárquica 

SISA 

Imposto Municipal S/ Veículos 

Outros 

TOTAL 

 

RECEITAS TOTAIS 

 

IMPOSTOS DIRECTOS / RECEITAS TOTAIS

 

 

 

    

 

 
 

   

    

    

    

    

   

    

    

    

    

 Os impostos directos representam cerca de 29,54% da Receita Total, verificando

2007. O Imposto Municipal sobre Imóveis é o imposto directo com mais peso na receita do Município, e teve um 

aumento de 8,36%.  
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Peso dos Impostos Directos sobre Receita Total 

2004 2005 2006 2007 

2.534.247 2.388.903 2.833.169 2.957.247 

254.645 296.742 337.321 350.448 

820.288 841.930 1.314.380 1.481.362 

    

402.010 98.529 107.512 48.076 

152.152 178.116 176.743 181.146 

    

   3.833 

4.163.342 3.804.220 4.769.125 5.022.111 

    

13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 17.999.037

2004 2005 2006 2007 

IMPOSTOS DIRECTOS / RECEITAS TOTAIS 31,40% 30,47% 25,91% 30,65% 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Os impostos directos representam cerca de 29,54% da Receita Total, verificando-se uma ligeira redução face a 

2007. O Imposto Municipal sobre Imóveis é o imposto directo com mais peso na receita do Município, e teve um 
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2008 

3.204.497 

346.857 

1.739.066 

 

4.377 

21.109 

1.030 

0 

5.316.936 

 

17.999.037 

2007 

29,54% 

se uma ligeira redução face a 

2007. O Imposto Municipal sobre Imóveis é o imposto directo com mais peso na receita do Município, e teve um 
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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 2008, as taxas aprovadas foram as 

seguintes: 

a) Prédios urbanos: 0,73%; 

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

 

O Imposto Único de Circulação é o imposto que veio substituir o Imposto sobre Veículos. Comparativamente ao 

que foi cobrado em 2007, através do antigo imposto, a cobrança de 2008 ficou abaixo das expectativas. 

 

O Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), também tem um peso significativo, mas 

está muito dependente da conjuntura económica. No entanto, e considerando a conjuntura económica que se 

atravessa, não se verificou uma redução deste imposto, mas sim um aumento em cerca de 17%. 

 

 

Fundos Municipais Correntes e de Capital / Receita Total 

 

 

FUNDOS MUNICIPAIS 2004 2005 2006 2007 2008 

FM CORRENTE 2.688.895 2.742.673 2.742.674 3.176.805 3.333.800 

FM CAPITAL 1.792.687 1.828.449 1.828.448 1.439.086 1.512.886 

TOTAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS 4.481.582 4.571.122 4.571.122 4.615.891 4.846.686 

RECEITA TOTAL 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 17.999.037 

      

FM / RECEITA TOTAL 33,80% 36,61% 24,84% 28,17% 26,93% 

 

 

Este rácio permite avaliar a dependência do Município em relação aos Fundos Municipais. Analisando estes 

últimos cinco anos, conclui-se que em 2004 e 2005 a média manteve-se nos 35,2%, e entre 2006 e 2008 

passou-se para valores inferiores médios, na ordem dos 26%. Esta diferença resulta de uma variação do valor 

total da receita, que acaba por diluir o peso dos Fundos Municipais. 

 

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. De 2007 para 2008, verificou-se um aumento de 5% nas 

transferências, o que teve um impacto positivo na gestão de Tesouraria. 
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Passivos Financeiros / Receita Total 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

PASSIVOS FINANCEIROS 1.351.734 0 1.555.120 682.763 2.429.176 

RECEITA TOTAL 13.258.452 12.485.730 18.403.504 16.383.074 17.999.037 

PASSIVOS FINANCEIROS / RECEITA TOTAL 10,20% 0,00% 8,45% 4,17% 13,50% 

 

Em termos de receita o peso dos passivos financeiros depende da existência de empréstimos em período de 

utilização. 

 

   Em euros 

 
Valor Utilizado até 31 de Dezembro de 2007 Utilizado em 2008 

Empréstimos contraídos em 2007    

Ampliação do cemitério e Construção da Casa Mortuária 839.700  30.000 

Empréstimos contraídos em 2008    

Empréstimo a Curto Prazo 315.000  315.000 

Aquisição de Imóvel na Serra D`El- Rei 200.000  200.000 

Empréstimo "Pagar a Tempo e Horas" 1.130.506  1.130.506 

Empréstimo "Pagar a Tempo e Horas" 753.670  753.670 

TOTAL 3.238.876  2.429.176 

 

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 2004 a 2008. 

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 
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DESPESA BÁSICA 2004 2005 2006 2007 2008 

01 - Despesas com pessoal 5.249.407 5.350.291 5.693.163 6.106.601 6.626.895 

03 - Encargos correntes da dívida 121.237 101.733 127.587 171.129 301.233 

04 - Transferências correntes 940.541 1.024.614 980.361 1.062.865 1.091.769 

08 - Transferências de capital 1.055.817 170.540 816.440 340.737 690.378 

10 - Passivos financeiros 435.771 448.971 458.026 415.522 576.934 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 7.802.773 7.096.149 8.075.577 8.096.854 9.287.209 

      

TOTAL DA DESPESA 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.676 17.667.204 

      

DESPESA BÁSICA / DESPESA TOTAL 59,42% 55,11% 44,23% 49,42% 52,57% 

 

 

Em termos gerais, verificou-se um aumento do peso da despesa básica na despesa total em cerca de 3,15%. 

Este aumento foi acompanhado pelo aumento da despesa total.  

 

DESPESA BÁSICA 
Comp. por 

pagar de 2005 
Comp 
2006 

Pag. 
2006 

Comp. Por 
pagar 2006 

Comp. 
2007 

Pag. 
2007 

Comp. Por 
pagar 2007 

Comp. 
2008 

Pag. 
2008 

Comp. Por 
pagar 2008 

01 - Despesas com pessoal 98.471 5.737.241 5.693.163 142.549 6.112.834 6.106.601 148.781 6.556.156 6.626.895 78.042 

03 - Encargos correntes da dívida 47.496 148.208 127.587 68.117 219.403 171.129 116.391 301.410 301.233 116.568 

04 - Transferências correntes 16.085 1.024.880 980.361 60.604 1.038.413 1.062.865 36.152 1.068.459 1.091.769 12.842 

08 - Transferências de capital 250 847.250 816.440 31.060 363.867 340.737 54.191 637.119 690.378 932 

10 - Passivos financeiros 0 458.026 458.026 0 415.522 415.522 0 576.933 576.934 0 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 162.301 8.215.606 8.075.577 302.330 8.150.039 8.096.854 355.515 9.140.077 9.287.209 208.383 

 

 

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, as curvas são muito semelhantes, pelo que se conclui que os pagamentos 

agendados mensalmente estão condicionados por estes,

de dilação dos prazos de pagamento. 

 

O crescimento deste tipo de despesa deverá ser avaliado cuidadosamente

tesouraria, de forma a garantir o seu pagamento atempadamente. Em 2008, verifica

básica relativamente a 2007, cuja estrutura será analisada seguidamente.
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os gráficos, as curvas são muito semelhantes, pelo que se conclui que os pagamentos 

condicionados por estes, que assumem carácter obrigatório, sem possibilidade 

spesa deverá ser avaliado cuidadosamente e em paralelo com a gestão de 

de forma a garantir o seu pagamento atempadamente. Em 2008, verifica-se um aumento da despesa 

básica relativamente a 2007, cuja estrutura será analisada seguidamente. 
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os gráficos, as curvas são muito semelhantes, pelo que se conclui que os pagamentos 

que assumem carácter obrigatório, sem possibilidade 

e em paralelo com a gestão de 

se um aumento da despesa 



34 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

 

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 2007 2008 

Pessoal dos quadros 2.400.493 2.446.872 

Pessoal aguardando aposentação 4.455 6.616 

Subsídio de refeição a) 232.536 229.344 

Subsídio de férias e natal a) 414.861 416.176 

01 - Despesas com pessoal 3.052.344 3.099.008 

   

60% das Receitas correntes do ano anterior 6.726.935 7.358.460 

   

Capacidade de despesas com pessoal do quadro utilizada (%) 45,37% 42,11% 

   

Capacidade de despesas com pessoal do quadro por utilizar (%) 54,63% 57,89% 

   

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. 

 

 

Considerando que os limites para despesas com pessoal dependem da receita corrente que o Município 

arrecada, verifica-se que em 2008 houve um aumento da capacidade do Município para integrar pessoal no 

quadro, que derivou do aumento da receita corrente. 
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Limite dos encargos com pessoal fora do quadro 2007 2008 

Pessoal contratado a termo 800.666 1.022.437 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 402.682 418.135 

Pessoal em qualquer outra situação 108.527 79.306 

Subsídio de refeição a) 159.230 180.352 

Subsídio de férias e natal a) 147.347 180.748 

01 - Despesas com pessoal 1.618.451 1.880.978 

   

Limite para despesas com pessoal do quadro 6.726.935 7.358.460 

   

25 % dos limites para despesas com pessoal do quadro 1.681.734 1.839.615 

   

Capacidade de despesas com pessoal do quadro utilizada (%) 96,24% 102,25% 

   

Capacidade de despesas com pessoal do quadro por utilizar (%) 3,76% -2,25% 

   

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.  

 

As despesas com pessoal têm um grande peso na estrutura da despesa do Município. 

 

DESPESA BÁSICA 2004 2005 2006 2007 2008 

01 - Despesas com pessoal 5.249.407 5.350.291 5.693.163 6.106.601 6.556.156 

Variação 0,006670473 1,92% 6,41% 7,26% 7,36% 

Despesa Corrente 10.221.445 10.189.131 11.072.378 11.551.376 13.818.223 

PESSOAL / DESPESA CORRENTE 51,36% 52,51% 51,42% 52,86% 47,45% 

Despesa Total 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.676 17.667.204 

PESSOAL / DESPESA TOTAL 39,98% 41,55% 31,18% 37,27% 37,11% 

Receita Corrente 9.909.756 10.303.880 11.211.558 12.264.100 13.166.929 

PESSOAL / RECEITA CORRENTE 52,97% 51,93% 50,78% 49,79% 49,79% 

 

 

Nos cinco anos que estão em análise, as despesas com pessoal têm vindo a aumentar. As despesas com 

pessoal têm tido um peso médio na ordem dos 50% nas despesas correntes. Em 2008 verifica-se que o 

indicador está atenuado por via do aumento do total das despesas correntes. 
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Análise da estrutura das despesas com Pessoal: 

 

  2006 
Aumento 
salarial 
(1,5%) 

2007 ∆ 
Aumento 

real 

Aumento 
salarial 
(2,1%) 

2008 ∆ 
Aumento 

real 

Titulares de órgãos de soberania e membros de 
órgãos autárquicos 

95.843 97.281 118.964 24,12% 22,29% 121.463 121.450 2,09% -0,01% 

Pessoal dos Quadros 2.366.312 2.401.807 2.400.493 1,44% -0,05% 2.450.903 2.446.872 1,93% -0,16% 

Pessoal contratado a termo 720.117 730.919 800.666 11,19% 9,54% 817.480 1.022.437 27,70% 25,07% 

Pessoal em regime de tarefa ou avença 200.465 203.472 402.682 100,87% 97,91% 411.139 418.135 3,84% 1,70% 

Pessoal em qualquer outra situação 90.293 91.648 108.527 20,19% 18,42% 110.806 79.306 -26,92% -28,43% 

Subsídio de refeição 360.224 365.628 391.765 8,76% 7,15% 399.992 409.696 4,58% 2,43% 

Subsídio de férias e natal 545.135 553.312 526.208 -3,47% -4,90% 537.258 594.924 13,06% 10,73% 

Outras remunerações certas e permanentes 110.423 112.080 127.225 15,22% 13,51% 129.897 127.578 0,28% -1,79% 

Abonos variáveis ou eventuais 270.824 274.886 284.305 4,98% 3,43% 290.276 335.830 18,12% 15,69% 

Encargos com a saúde 215.645 218.880 164.990 -23,49% -24,62% 168.455 226.195 37,10% 34,28% 

Segurança social 717.881 728.649 780.775 8,76% 7,15% 797.171 844.473 8,16% 5,93% 

01 - Despesas com pessoal 5.693.164 5.778.561 6.106.601 7,26% 5,68% 6.234.840 6.626.895 8,52% 6,29% 

 

 

Como se pode verificar do quadro acima, em 2008, verificou-se um aumento médio das despesas com Pessoal 

em cerca de 6,29%. A rubrica com maior taxa de aumento foi a de Encargos com a Saúde, seguida da rubrica 

de Pessoal Contratado a Termo. Por outro lado, verificou-se uma variação pouco significativa no Pessoal em 

regime de Tarefa ou Avença, o que resulta da nova orientação em contratar pessoal a termo, evitando os 

contratos de Avença.  

 

Aliás, esta rubrica terá tendência a reduzir substancialmente, tendo em conta a nova legislação associada a este 

tipo de contratação que preferencialmente só poderá ser realizada com pessoas colectivas. De salientar que os 

professores contratados para o Enriquecimento Curricular, para o ano lectivo 2008/2009, já foram contratados 

através de contratos a Termo Certo. 
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Aquisição de Bens e Serviços / Despesa 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

02 - Aquisição de bens e prestação de 
serviços 

3.830.693 3.438.622 4.083.294 4.019.936 5.414.752 

      

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ... 10.221.445 10.189.131 11.072.378 11.551.376 13.818.223 

BENS E SERVIÇOS / DESPESA 
CORRENTE 

37,48% 33,75% 36,88% 34,80% 39,19% 

      

TOTAL DA DESPESA 13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.676 17.667.204 

BENS E SERVIÇOS / DESPESA TOTAL 29,17% 26,70% 22,36% 24,54% 30,65% 

 

 

A título de 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 reflecte a forma como as disponibilidades de tesouraria foram encaminhadas.  

 

Em termos absolutos, em 2008 o pagamento de facturação associada a bens e serviços correntes foi 

substancialmente superior tendo em conta o Programa Pagar a Tempo e Horas que permitiu abater 

consideravelmente a dívida desta natureza, o que se traduziu no agravamento deste rácio, quer em relação à 

despesa corrente quer em relação à despesa de capital. 

 

Para que se possa ter noção da despesa que esteve 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: 

 

Aquisição de bens 
Comp. por 
pagar de 

2005 
Comp 2006 Pag. 2006 

Comp. Por 
pagar 2006 

Comp. 
2007 

Pag. 2007 

Comp. 
Por 

pagar 
2007 

Comp. 
2008 

Pag. 2008 

Comp. 
Por 

pagar 
2008 

Matérias-primas e subsidiárias 167.482 510.420 385.059 292.843 355.895 343.815 304.923 312.556 381.879 235.601 

Combustíveis e lubrificantes 77.397 461.589 471.543 67.443 440.592 410.631 97.403 578.978 620.643 55.738 

Munições, explosivos e artifícios 271 6.303 1.008 5.565 6.941 8.566 3.940 2.016 830 5.126 

Limpeza e higiene 55.709 53.051 92.398 16.362 85.857 42.022 60.197 73.534 71.085 62.646 

Alimentação - refeições 
confeccionadas 

5.385 46.222 47.527 4.081 50.059 46.173 7.967 78.298 78.039 8.226 

Vestuário e artigos pessoais 2.660 37.247 16.173 23.735 19.494 26.414 16.814 38.039 24.704 30.149 

Material de escritório 31.671 75.046 79.166 27.552 71.549 56.233 42.868 72.365 74.745 40.488 

Produtos químicos e farmacêuticos 2.974 6.631 6.902 2.703 7.240 4.058 5.885 2.657 7.233 1.308 

Produtos vendidos nas farmácias 777 1.574 2.183 168 2.422 1.920 670 4.057 4.323 403 

Material de consumo Clínico 0 0  0 0  0 0  0 

Material de transporte - peças 40.675 120.189 86.397 74.467 99.002 90.580 82.889 96.955 114.023 65.821 

Material de Consumo Hoteleiro        116 113 3 

Outro material - peças 8.816 33.091 22.554 19.353 28.837 29.625 18.565 19.023 22.869 14.719 

Prémios, condecorações e ofertas 22.026 40.810 54.662 8.174 61.709 42.627 27.256 62.364 54.727 34.893 

Mercadorias para venda 1.370 1.723 3.093 0 3.361 2.802 559 11.662 9.764 2.458 

Ferramentas e utensílios 8.927 21.308 20.910 9.325 24.168 21.136 12.358 22.413 21.529 13.241 

Livros e documentação técnica 896 1.914 2.451 360 2.058 1.680 738 1.740 2.195 284 

Artigos honoríficos e de decoração 0 5.506 1.047 4.459 2.871 4.513 2.817 1.369 2.817 1.369 

Material de educação cultura e 
receio 

4.956 10.097 12.238 2.815 21.567 18.339 6.043 12.457 10.960 7.540 

Outros bens 67.461 143.514 140.190 70.785 153.917 128.907 95.795 140.373 150.503 85.664 

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS 499.453 1.576.236 1.445.500 630.189 1.437.538 1.280.041 787.686 1.530.971 1.652.980 665.677 

 

Neste quadro 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, é necessário 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 o Município, e cujo 

fornecimento depende 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. Ainda, situações de fornecimentos contínuos de materiais e outros, que atendendo à 

regularidade do fornecimento, obrigam a pagamentos consecutivos, para não deixar aumentar a conta corrente 

do fornecedor, e consequentemente não pôr em causa o fornecimento. 
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Aquisição de bens  Comp 2006 Comp. 2007 ∆ Comp. 2008 ∆ 

Matérias-primas e subsidiárias   510.420 355.895 -154.525 312.556 -43.339 

Combustíveis e lubrificantes   461.589 440.592 -20.997 578.978 138.386 

Munições, explosivos e artifícios   6.303 6.941 638 2.016 -4.925 

Limpeza e higiene   53.051 85.857 32.806 73.534 -12.323 

Alimentação - refeições confeccionadas   46.222 50.059 3.837 78.298 28.239 

Vestuário e artigos pessoais   37.247 19.494 -17.753 38.039 18.545 

Material de escritório   75.046 71.549 -3.497 72.365 816 

Produtos químicos e farmacêuticos   6.631 7.240 609 2.657 -4.583 

Produtos vendidos nas farmácias   1.574 2.422 848 4.057 1.635 

Material de consumo Clínico   0 0 0 0 0 

Material de transporte - peças   120.189 99.002 -21.187 96.955 -2.047 

Material de Consumo Hoteleiro   0 0 0 116 116 

Outro material - peças   33.091 28.837 -4.254 19.023 -9.814 

Prémios, condecorações e ofertas   40.810 61.709 20.899 62.364 655 

Mercadorias para venda   1.723 3.361 1.638 11.662 8.301 

Ferramentas e utensílios   21.308 24.168 2.860 22.413 -1.755 

Livros e documentação técnica   1.914 2.058 144 1.740 -318 

Artigos honoríficos e de decoração   5506 2.871 -2.635 1.369 -1.502 

Material de educação cultura e receio   10.097 21.567 11.470 12.457 -9.110 

Outros bens   143.514 153.917 10.403 140.373 -13.544 

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS  1.576.236 1.437.538 -138.696 1.530.971 93.432 

 

 

 

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, 

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 facturação 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. 

 

Como se pode verificar, em 2008, houve um ligeiro aumento resultante de um agravamento em três rubricas: em 

primeiro lugar na aquisição de combustíveis, que em 2008 sofreram oscilações inesperadas e muito 

significativas em termos de preço, o que não se traduziu no aumento de consumo efectivo; a rubrica 



40 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

alimentação também sofreu um aumento considerável, que resultou da política de alargamento das refeições ao 

primeiro ciclo, no entanto, convém salientar que parte dessa despesa é reembolsada em parte, quer pelos pais 

quer pelo Estado; por fim, o aumento na rubrica de vestuário e artigos pessoais, que reflecte o esforço que tem 

sido desenvolvido na aquisição deste tipo de equipamento para melhorar as condições de segurança e higiene 

no trabalho. 

 

Aquisição de serviços 

Aquisição de serviços 

Comp. 
por 

pagar 
de 2005 

Comp 
2006 Pag. 2006 

Comp. Por 
pagar 
2006 

Comp. 
2007 Pag. 2007 

Comp. Por 
pagar 
2007 

Comp. 
2008 Pag. 2008 

Comp. 
Por pagar 

2008 

Encargos de instalações 421.349 293.692 186.053 528.988 335.618 215.884 648.722 336.840 368.694 616.867 

Limpeza e higiene 230.969 1.019.949 757.094 493.824 973.008 789.451 677.381 857.113 1.183.294 351.199 

Conservação de bens 106.384 174.978 172.781 108.582 192.510 148.575 152.517 226.558 246.107 132.969 

Locação e edifícios 777 38.358 39.135 0 78.233 78.233 0 94.230 94.125 105 

Locação de outros bens 53.430 67.397 88.025 32.801 58.756 52.870 38.687 106.196 59.245 85.637 

Comunicações 2.542 135.837 136.147 2.232 119.659 121.891 0 132.380 130.377 2.003 

Transportes escolares 16.483 151.621 147.677 20.427 147.522 158.856 9.093 177.237 167.803 18.527 

Outros transportes 3.240 30.107 24.781 8.566 39.605 32.367 15.804 40.569 51.464 4.909 

Representação de serviços 4.467 4.490 7.955 1.002 1.936 1.932 1.007 4.906 4.960 952 

Seguros 0 75.931 75.931 0 83.293 82.451 842 99.359 100.200 0 

Deslocações e estadas 2.580 4.627 7.207 0 4.435 4.351 84 8.639 8.723 0 
Estudos, pareceres, projectos e 
consultadoria 1.460 13.405 10.311 4.554 86.638 31.698 59.494 68.819 86.263 42.051 

Formação 6.652 9.378 15.836 194 9.593 9.656 130 7.507 7.153 485 

Seminários, exposições e similares 0 10.335 6.169 4.166 14.851 13.597 5.420 56.846 41.652 20.615 

Publicidade 48.761 116.786 132.037 33.511 152.654 122.494 63.671 165.250 161.122 67.799 

Vigilância e segurança 4.386 27.663 26.455 5.595 38.093 36.828 6.860 43.157 43.457 6.560 

Assistência técnica 17.379 32.387 35.877 13.889 18.187 18.407 13.669 27.183 23.495 17.358 

Outros trabalhos especializados 14.236 16.726 20.123 10.840 15.705 12.711 13.834 15.748 17.249 12.333 

Serviços de saúde 0 0  0 0  0 0 0 0 

Encargos de cobrança  de receitas  118.026 118.026  124.173 124.173  129.217 129.217 0 

Iluminação Pública  364.169 364.169  359.657 359.657  436.456 436.456 0 

Outros serviços 45.983 252.465 266.006 32.442 402.279 323.813 110.908 391.592 400.719 101.781 

TOTAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 981.079 2.958.327 2.637.794 1.301.612 3.256.405 2.739.894 1.818.122 3.425.801 3.761.772 1.482.151 
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A natureza das actividades desenvolvidas pelo Município 

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. Salienta

conservação de bens, que se consubstanciam, na sua maioria, 

máquinas. A reparação de viaturas de recolha do lixo, contribuiu

tendo importância em termos de valor da viatura, qualquer pequena intervenção representa uma despesa muito 

relevante.  

 

Em 2008, verifica-se uma tendência diferente dos últimos anos, uma vez que os pagamentos superaram a 

assunção de novos compromissos. Por um lado, o efeito do Programa Pagar a Tempo e Horas e por outro um 

acordo realizado com a Resioeste para pagamento da d

pagar a nova facturação a 30 dias, o que exigiu e exigirá um grande esforço de Tesouraria.
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este capítulo inclui duas despesas com um peso significativo, nomeadamente, o consumo de água e o 

prestado pela Resioeste. Salienta-se ainda, as despesas associadas a 

conservação de bens, que se consubstanciam, na sua maioria, em despesas de manutenção de viaturas e 

s de recolha do lixo, contribuiu para uma boa parte desta despesa,

tendo importância em termos de valor da viatura, qualquer pequena intervenção representa uma despesa muito 

se uma tendência diferente dos últimos anos, uma vez que os pagamentos superaram a 

assunção de novos compromissos. Por um lado, o efeito do Programa Pagar a Tempo e Horas e por outro um 

acordo realizado com a Resioeste para pagamento da dívida, bem como a assumpção do compromisso de 

, o que exigiu e exigirá um grande esforço de Tesouraria. 
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tendo importância em termos de valor da viatura, qualquer pequena intervenção representa uma despesa muito 

se uma tendência diferente dos últimos anos, uma vez que os pagamentos superaram a 

assunção de novos compromissos. Por um lado, o efeito do Programa Pagar a Tempo e Horas e por outro um 

ívida, bem como a assumpção do compromisso de 
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Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total

No quadro estão reflectidos os valores de pagamentos. O 

varia em função das obras em execução. No caso das 

quarenta e cinco dias entre a facturação e o pagamento. No que concerne aos anos de 2006 e 2007,

anos de grande volume de pagamentos, resultante das obras em 

Comunitário de Apoio. 

 

 

07 - Aquisição de bens de capital 

TOTAL DA DESPESA 

BENS DE CAPITAL / DESPESA 
TOTAL 

 

 

Da análise do gráfico, conclui-se que embora os compromissos sejam assumidos em d

desfasamentos quer em termos físicos, quer em termos financeiros, que produzem efeitos nos anos seguintes.
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Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total 

ctidos 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 de

ração e o pagamento. No que concerne aos anos de 2006 e 2007,

de grande volume de pagamentos, resultante das obras em curso da segunda fase do III

2004 2005 2006 2007 2008

 2.197.143 1.662.800 5.901.077 3.947.937 2.247.240

13.130.780 12.877.324 18.258.772 16.383.074 17.667.204

16,73% 12,91% 32,32% 24,10% 12,72%

se que embora os compromissos sejam assumidos em determinado ano, existem 

ísicos, quer em termos financeiros, que produzem efeitos nos anos seguintes.

 

 

so dos pagamentos de despesas de investimento 

um desfasamento de 

ração e o pagamento. No que concerne aos anos de 2006 e 2007, foram 

curso da segunda fase do III Quadro 

2008 

2.247.240 

17.667.204 

12,72% 

eterminado ano, existem 

ísicos, quer em termos financeiros, que produzem efeitos nos anos seguintes. 
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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. 
 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Capital Próprio 7.345.525,18 7.781.809,19 9.409.611,56 10.497.120,67 11.216.038,55 

Activo Total Líquido 16.855.217,30 18.095.505,14 23.592.162,08 27.604.772,63 29.521.296,26 

Autonomia Financeira 0,44 0,43 0,40 0,38 0,38 

 

 

Verifica-se que este rácio se manteve, uma vez que quer o numerador quer o denominador aumentaram na 

mesma proporção, isto é manteve-se o grau da dependência do Município face aos credores. Este facto deve-se 

essencialmente a uma alteração da natureza da dívida, ou seja, dívida corrente que foi transformada em dívida 

de médio e longo prazo através dos empréstimos contraídos para esse efeito.  

 

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 ) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Activo Circulante 925.232,20 1.078.810,31 1.383.843,09 1.485.923,40 1.940.465,72 
Passivo Circulante (curto 
prazo) 2.343.669,21 3.232.608,58 3.454.556,58 4.127.495,28 3.675.168,89 

Liquidez Geral 0,39 0,33 0,40 0,36 0,53 
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b 2) Liquidez Reduzida [(Activo Circulante – Existências) / Passivo de Curto Prazo] 
 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Activo circulante - 
Existências 628.789,78 655.354,24 896.768,94 868.365,46 1.233.942,67 
Passivo circulante (curto 
prazo) 2.343.669,21 3.232.608,58 3.454.556,58 4.127.495,08 3.675.168,89 

Liquidez Reduzida 0,27 0,20 0,26 0,21 0,34 

 

 

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

  2004 2005 2006 2007 2008 

Disponibilidades 600.789,78 602.618,00 823.843,09 775.620,81 1.120.607,19 
Passivo circulante (curto 
prazo) 2.343.669,21 3.232.608,58 3.454.556,58 4.127.495,08 3.675.168,89 

Liquidez Imediata 0,26 0,19 0,24 0,22 0,30 

 

 

Da análise dos quadros, conclui-se que em 2008 houve uma melhoria da liquidez, o que resultou também da 

liquidez criada pela utilização dos empréstimos que permitiram reduzir substancialmente a dívida de curto prazo. 

 

Endividamento Municipal 

 

O endividamento Municipal rege-se pelo clausulado previsto na nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 

15 de Janeiro). Como já aconteceu em 2007, passámos a ter o conceito de endividamento líquido municipal, 

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. 

 

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. 
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Limites ao endividamento municipal para 2008 

Quadro 1   
  Designação Montante (euros) Observações 

(a) IMI 2007 2.957.247   

(b) IMT 2007 1.481.362   

( c) IMV 2007 354.280   

(d) CA 2007 48.076   

(e ) SISA 2007 181.146   

(f) Reembolsos 82.180   

(1) Total de impostos líquidos 4.939.931 (Somatório de (a) a (e ) - (f) ) 

  Fundo de Equilíbrio Financeiro 3.782.214   

  Participação no IRS 620.837   

(2) Total dos Fundos 4.403.051   

(3) 
Total das receitas a considerar para efeitos de cálculo dos 
limites de endividamento 

9.342.982 (3) = Somatório de (1) + (2)  

(4) Limite ao endividamento de curto prazo 934.298 (4) = 10% * (3) 

(5) Limite ao endividamento de médio e longo prazo 9.342.982 (5) = 100% * (3) 

(6) Limite ao endividamento líquido 11.678.727 (6) = 125% * (3) 
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Endividamento municipal 2008   

Quadro 2   
  Designação Montante (euros) Observações 

(1) Capital em dívida de médio e longo prazo 6.214.699 
Saldo credor da conta 2312 - Empréstimos de médio e longo 

prazo 

11 Caixa -4.666  

12 Depósitos -1.115.942  

21 Clientes, Contribuintes e Utentes 25.041  

22 Fornecedores c/c 2.018.126  

23 Empréstimos 6.429.699  

24 Estado e Outros Entes Públicos 84.099  

2611 Fornecedores de Imobilizado c/c 961.226  

2612 Locações Financeiras 938.683  

2613 Fornecedores de Imobilizado c/c - cauções 91.934  

262 a 268 Outros Credores 166.408  

27 Acréscimos e diferimentos -81.947  

41 Partes de Capital -99.175  

(2) Endividamento Líquido 9.413.487 
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 2.840.692 

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 3.374.007 
Capital em dívida de médio e longo prazo, excluindo 
montantes legalmente excepcionados (5) = (1) - (3) 

(6) Endividamento Líquido a considerar 6.572.795 
Endividamento Líquido, excluindo montante legalmente 

excepcionados (6) = (2) - (3) - (4) 

    
    
    

Verificação dos Limites de Endividamento reportado a 31/12/2008 

(A)  Endividamento de médio e Longo Prazos utilizado 36,11% (A) = (5) do quadro 2 : (5) do quadro 1 

(B) Endividamento Líquido utilizado 56,28% (B) = (6) do quadro 2 : (6) do quadro 1 

 

Da demonstração da situação de 2008, conclui-se que aumentou o nível de endividamento do Município, quer 

de médio e longo prazo quer em termos de endividamento líquido, ou seja, utilizou 56,28% da sua capacidade 

de endividamento líquido face a 45,16% em 2007 e 36,11%, da sua capacidade para endividamento de médio e 

longo prazo face a 16,21% em 2007. 



 

 

Relatório de Gestão 2008 

Evolução das dívidas a terceiros 

 

  

Fornecedores e outros 

ADSE / SMAS 

Empréstimos 

Locações financeiras 

Total da dívida 

 

 

Analisando o quadro, verifica-se um crescimento nas dívidas a terceiros de 2007 para 2008 traduzindo

aumento global de 14%, igual ao aumento verificado de 2006 para 2007. No que diz respeito à estrutura da 

dívida, passaremos à sua análise.  

 

Evolução das Dívidas a Fornecedores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 reduziu

efectuadas com a contracção dos empréstimos.
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2004 2005 2006 2007 2008 

1.730.106 2.510.998 2.567.739 3.095.680 2.518.407

352.088 518.260 673.736 799.702 696.496

3.654.946 3.205.975 4.303.069 4.570.311 6.429.699

670.116 690.050 567.910 814.041 938.683

 6.407.256 6.925.283 8.112.454 9.279.734 10.583.284

se um crescimento nas dívidas a terceiros de 2007 para 2008 traduzindo

aumento global de 14%, igual ao aumento verificado de 2006 para 2007. No que diz respeito à estrutura da 

o das Dívidas a Fornecedores 

Evolução das dívidas a fornecedores: 

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 reduziu-se substancialmente, resultado dos pagamentos 

efectuadas com a contracção dos empréstimos. 
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2.518.407 

696.496 

6.429.699 

938.683 

10.583.284 

se um crescimento nas dívidas a terceiros de 2007 para 2008 traduzindo-se num 

aumento global de 14%, igual ao aumento verificado de 2006 para 2007. No que diz respeito à estrutura da 

Os dados que serviram de base à elaboração do gráfico não consideram a dívida à ADSE e aos Serviços 

resultado dos pagamentos 
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De 2007 para 2008 verifica-se uma diminuição da dívida a fornecedores, quer na dívida a fornecedores c/ 

corrente quer na dívida a fornecedores de imobilizado. Os valores encontram

outras dívidas a terceiros. 

  

Empréstimos 

 

Instituição 

CGD - Caixa Geral de Depósitos 

BPI - Banco Português do Investimento

BES - Banco Espírito Santo 

CA - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

INH - Instituto Nacional de Habitação

Direcção Geral do Tesouro 

Total 

a) Foram regularizados 7.145,69 € (nota explicativa no mapa 8.3.6.1 

 

 

A dívida resultante de empréstimos bancá

utilização dos empréstimos contraídos 

contracção de outros dois empréstimos junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, um no valor de 200.000

aquisição de um prédio em Serra D’El-Rei e outro de

deverá ser integralmente amortizado até 2009 uma vez que é um empréstimo de curto prazo.

 

 

 

  2007 
Fornecedores de conta 
corrente 1.871.569 

Fornecedores de imobilizado 968.386 

Outros 255.725 

Total da dívida 3.095.680 

 Nota: Não se considera ADSE e SMAS 

 

Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

 

 

 

 

 

 

se uma diminuição da dívida a fornecedores, quer na dívida a fornecedores c/ 

corrente quer na dívida a fornecedores de imobilizado. Os valores encontram-se discriminados no mapa de 

Cap. Em Div. 
31/12/2007 Utilizações Pagamentos 

Cap. Em Div. 
31/12/2008

1.783.304  294.110 1.489.194

Banco Português do Investimento 697.724 30.000 38.077 689.647

1.258.883 0 96.837 1.162.046

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 262.000 1.645.506 100.000 1.807.506

Instituto Nacional de Habitação 568.399  47.909 527.636 

0 753.670  753.670

4.570.311 1.675.506 576.934 6.429.699

€ (nota explicativa no mapa 8.3.6.1 - Empréstimos)  

A dívida resultante de empréstimos bancários aumentou de 2007 para 2008 e esse aumento foi fomentado pela 

utilização dos empréstimos contraídos ao abrigo do Programa Pagar a Tempo e Horas e também pela 

contracção de outros dois empréstimos junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, um no valor de 200.000

Rei e outro de 315.000€ para fazer face a dificuldades de Tesouraria, que 

deverá ser integralmente amortizado até 2009 uma vez que é um empréstimo de curto prazo. 

2008 

1.399.672 

961.226 

157.508 

2.518.407 

 

 

se uma diminuição da dívida a fornecedores, quer na dívida a fornecedores c/ 

se discriminados no mapa de 

Cap. Em Div. 
31/12/2008 

1.489.194 

689.647 

1.162.046 

1.807.506 

527.636 a) 

753.670 

6.429.699 

rios aumentou de 2007 para 2008 e esse aumento foi fomentado pela 

ao abrigo do Programa Pagar a Tempo e Horas e também pela 

contracção de outros dois empréstimos junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, um no valor de 200.000€ para 

€ para fazer face a dificuldades de Tesouraria, que 
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Locação Financeira 

 

 Descrição Montante 

 Capital em dívida no final de 2007 814.041,11 

N
o

v
o

s 

c
o

n
tr

a
to

s Autocarro 55 Lugares 258.952,91 

Viatura de Resíduos Sólidos 15M3 116.402,00 

Renault Clio 1.5 DCI 14.855,74 

 Amortização de 2008 265.568,93 

 Capital em dívida no final de 2008 938.682,83 

 

 

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 2008, efectivados três novos contratos, com um 

montante total de capital no valor de 390.210,65€. 
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Resultados 

 

Demonstração de Resultados 

Código das 
Descrição 

Exercício 

Contas 2008 2007 

  Custos e perdas         

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:         

  Mercadorias 10.468,56   3.861,81   

  Matérias 1.792.524,37 1.802.992,93 1.468.785,81 1.472.647,62 

62 Fornecimentos e serviços externos:   3.520.787,14   3.524.081,73 

  Custos com o pessoal:         

641+642 Remunerações 5.536.026,59   5.170.127,92   

643 a 648 Encargos sociais 1.009.304,37 6.545.330,96 961.593,76 6.131.721,68 

63 Transferências e subs. Correntes concedidos e prestações sociais   1.147.094,33   1.076.286,98 

66 Amortizações do exercício   1.279.529,37   787.422,72 

67 Provisões do exercício         

65 Outros custos operacionais   164.692,89   80.628,51 

  (A)   14.460.427,62   13.072.789,24 

68 Custos e perdas financeiros   333.013,11   249.564,75 

  ( C )   14.793.440,73   13.322.353,99 

69 Custos e perdas extraordinários   1.001.614,53   626.023,01 

  ( E)   15.795.055,26   13.948.377,00 

88 Resultado líquido do exercício.............   210.234,32   1.022.525,99 

  (X)   16.005.289,58   14.970.902,99 

            

  Proveitos e ganhos         

  Vendas e prestações de serviços:         

7111 Venda de mercadorias 2.799,08   2.030,58   

7112+7113 Venda de produtos         

712 Prestações de serviços 3.120.944,82 3.123.743,90 2.825.756,74 2.827.787,32 

72 Impostos e taxas   5.863.534,91   5.535.961,16 

(a) Variação da produção         

75 Trabalhos para a própria entidade   862.611,54   690.348,02 

73 Proveitos suplementares   33.439,98   32.197,09 

74 Transferências e subsídios obtidos   5.670.209,05   5.443.019,23 

76 Outros proveitos e ganhos operacionais         

  (B)    15.553.539,38   14.529.312,82 

78 Proveitos e ganhos financeiros   100.550,52   50.754,19 

  (D)   15.654.089,90   14.580.067,01 

79 Proveitos extraordinários   351.199,68   390.835,98 

  (F)   16.005.289,58   14.970.902,99 

      

  Resultados Operacionais: ( B - A )   1.093.111,76   1.456.523,58 

  Resultados Financeiros: ( D - B ) - ( - C - A )   -232.462,59  -198.810,56 

  Resultados Correntes: ( D - C )  860.649,17  1.257.713,02 

  Resultado Líquido do Exercício: ( F - E )   210.234,32   1.022.525,99 
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Em 2008 verifica-se uma diminuição dos resultados operacionais em cerca de 363.411,82€. De 2007 para 2008, 

os custos das matérias consumidas aumentaram significativamente, enquanto os custos associados a 

fornecimentos e serviços externos se mantiveram nos mesmos níveis. Os encargos com remunerações, 

transferências e amortizações sofreram um aumento relevante o que contribuiu para o resultado operacional 

apresentado. No que diz respeito aos proveitos operacionais, houve um aumento global de 7%. 

 

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. 

 

O resultado líquido de 2008 ficou afectado por um custo extraordinário associado à devolução à Associação de 

Municípios do Oeste (AMO), de 315.764,37 €, resultante de uma auditoria a projectos financiados por Fundos 

Comunitários, traduzindo-se num Custo e Perda Extraordinário, afectando significativamente o Resultado deste 

ano.  

 

Face ao exposto, em 2008 obteve-se um resultado líquido de 210.234,32€. 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 210.234,32 € 

a) Reforço do património………51 151.781,64 € 

b) Reservas Legais...................571........ (5%) 10.511,72 € 

 

Nota: Ver notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

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. 

 

 

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 2008: 

 

� Elaboração de pareceres sobre a biblioteca municipal 

� 1111 Despachos de processos no âmbito da delegação de competências; 

� Análise das propostas dos Planos de Pormenor das UOPG’s 

� Proposta de objectivos estratégicos e elaboração de fichas de avaliação no âmbito do SIADAP 

� Proposta de funcionamento das candidaturas ao QREN 

� Colaboração nas propostas de candidaturas do parque escolar. 

� Relatório sobre carência de infra-estruturas na zona de Baleal – Ferrel - adenda 

� Implementação da reorganização dos serviços face ao novo regime de licenciamento de operações urbanísticas; 

� 225 Informações sobre processos 

� Informações e avaliações para eventuais aquisições e permutas de terrenos e imóveis; 

� Análise das propostas dos Planos de Pormenor das UOPG’s 

� Relatório de apreciação do projecto final e RECAPE do Fosso da Muralha 

� Concursos de pessoal – participação como membro do júri 

� Relatório sobre os principais problemas que se colocam com a entrada em vigor do no RJUE 
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� Participação na discussão do novo projecto de Lei da REN 

� Estudos para proposta de fixação de novas taxas de operações urbanísticas e alteração regulamentar. 

� Relatório e apresentação de trabalho sobre novo regime de licenciamento comercial 

� Implementação de novos procedimentos dos serviços face ao novo RJUE 

� Reunião com o IPTM sobre o Fosso da Muralha de Peniche 

� Carência de infra-estruturas na zona de Baleal – Informações sobre os projectos e compromissos 

� 3 Informações e avaliações para eventuais aquisições e permutas de terrenos e imóveis; 

� Concursos de pessoal – participação como membro do júri em 3 concursos 

� Apresentação aos técnicos de trabalho sobre o novo RJUE 

� Participação na elaboração do novo regulamento de taxas urbanísticas. 

� Reunião para reinício da obra da Biblioteca Municipal 

� Reuniões para reformulação da estrutura orgânica - Iberogestão 

� Elaboração de proposta de revisão de protocolo do fosso da muralha 

� Relatório técnico sobre a proposta de localização do SURF-CAMPUS 

� Relatórios técnicos para a inspecção da IGAL 

� Informação técnica sobre o PU de Baleal 

� Proposta para completar a reorganização dos serviços face ao novo regime de licenciamento de operações 

urbanísticas e ao novo RJIGT 

� Acompanhamento das actividades da DEPPC; 

� Participação em reuniões sobre o Fosso da Muralha de Peniche 

� Concursos de pessoal técnico e administrativo – participação como membro do júri 

� Propostas de protocolos e contratos de urbanização 

� Pedidos de pareceres jurídicos 

� Participação em acções de formação sobre os novos RJUE e RJIGT 

� Propostas de procedimentos para da ADTE’s 

� Proposta de procedimentos para as zonas urbanas abrangidas pelas UOPG’s 

� Participação em reuniões do POASD 

� Elaboração de parecer sobre a proposta de estrutura orgânica 

� Relatórios finais de 3 projectos do QCA III 

� Relatórios técnicos para a inspecção da IGAL 

� Proposta técnica de metodologia para o PU de Baleal 

� Proposta para completar a reorganização dos serviços face ao novo regime de licenciamento de operações 

urbanísticas e ao novo RJIGT 

� Classificação dos concursos de pessoal técnico e administrativo 

� Propostas de contrato de urbanização com Caixa de Crédito Agrícola 

� Proposta de protocolo para contratualização do plano da ADTE sul de S. Bernardino 

� Proposta para os serviços de fiscalização técnica 

� Participação na acção de formação sobre o novo regime de contratação pública 
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� Avaliação de terrenos para eventual aquisição pela Câmara Municipal 

� Elaboração do relatório de avaliação do PUZS 

� Relatórios finais de 4 projectos do QCA III 

� Avaliação de terreno para eventual permuta junto ao cemitério (ampliação) 

� Avaliação de terreno para eventual aquisição para nova implantação do Centro Educativo de Atouguia da Baleia 

� Proposta de metodologia para comunicação à Câmara de denúncia contratual de obras particulares. 

� Acompanhamento da elaboração do projecto do Centro de Alto Rendimento 

� Acompanhamento do concurso sobre o Fosso da Muralha de Peniche 

� Proposta de revisão dos objectivos do SIADAP 

� Propostas de contrato de urbanização com a M & H 

� Acompanhamento do processo de contratualização do plano da ADTE sul de S. Bernardino 

� Acompanhamento dos serviços de fiscalização técnica 

� Relatório para o pedido de parecer jurídico sobre os espaços industriais fora dos perímetros urbanos. 

� Participação na acção de formação sobre o novo regime de contratação pública 

� Avaliação de terrenos para eventual aquisição pela Câmara Municipal 

� Participação na acção de formação das novas funcionalidades do Sigma 

� Elaboração de elementos para as GOP e orçamento de 2009 
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4.1 Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 
 

 

� Elaboração dos objectivos operacionais e fichas de avaliação do SIADAP 

� Vistorias para efeitos de licenciamento da utilização de vários edifícios habitacionais e comerciais; 

� Participação na implementação do SIADAP; 

� Participação na Comissão de instalação e licenciamento de apoios e implementação do plano de praia 

de Consolação. 

� Participação como membro do júri em concursos de pessoal – avaliação e classificação de provas 

escritas. 

� Informações em 2326 processos de operações urbanísticas e certidões 

� Propostas para alterações regulamentares para adaptação ao novo RJUE. 

� Relatórios de resposta a solicitações da IGAL. 

� Participação no planeamento da reorganização dos serviços 

� Participação em seminários e acções de formação sobre o novo RJUE 

� Propostas para alterações regulamentares para adaptação ao novo RJUE. 

� Apoio à inspecção ordinária da IGAL. 

� Participação na implementação de planos de praia. 

� Participação na Comissão de instalação e licenciamento de apoios e implementação do plano de praia 

de Consolação, Baleal e Gâmboa. 

� Participação como representante da Câmara Municipal na análise dos planos de praia de Medão-

Supertubos e Consolação. 

� Propostas de adaptação das instalações da Câmara Municipal – Edifício principal 

� Participação em reuniões da CRARRO sobre projectos para o concelho 

� Participação em reuniões da Comissão da Reserva Agrícola Nacional 

� Pareceres sobre o plano de praia de Consolação. 

� Participação em reuniões da CCDR-LVT sobre apoios de praia 

� Pedidos de pareceres jurídicos 

� Implementação dos serviços de fiscalização técnica de obras particulares 

� Participação em reuniões da Comissão da Reserva Agrícola Nacional 

� Informações em 649 processos de operações urbanísticas e certidões 

� Participação em reuniões da CCDR-LVT sobre apoios de praia 

� Apresentação dos novos técnicos para implementação do serviço de Fiscalização Técnica; 

� Consulta geral de processos de obras particulares para conhecimento e ambientação a formas e 

procedimentos internos adoptados no decurso de um licenciamento de operações urbanísticas; 
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� Consulta e estudo individual da legislação vigente e aplicável às funções e atribuições do serviço 

técnico em análise; 

� 10 Reuniões conjuntas com diversos responsáveis da Câmara Municipal de Peniche; Exmo. Sr. 

Presidente, Director do DPGU, Chefe da DGUO, Chefe da Secção Administrativa, para indicação e 

clarificação de modos de actuação, meios de apoio técnico, jurídico, logístico e administrativo, bem 

como definição de objectivos pretendidos com a implementação do novo Serviço Técnico;  

� Elaboração de dois “documentos de trabalho” para análise Superior de possíveis procedimentos a 

implementar no novo serviço de Fiscalização Técnica; 

� Presença em acção de formação no âmbito do SIGMA – Fiscalização, nos dias 25 e 26/09/2008, bem 

como subsequente apoio técnico do Departamento de Energia e Ambiente – Informática; 

� Elaboração e criação de documentos tipo para aplicação e apoio ao serviço de Fiscalização Técnica na 

sua prevista actuação diária, designadamente: Modelo de informação, boletim diário da viatura, 

relatório semanal de actividades, modelos de autos de embargo, autos de notícia, check lists para 

acompanhamento sistemático das obras em estaleiro, folha de registo e acompanhamento de obras, 

modelos para apresentação de fotografias, modelo para localização interna de processos de 

Fiscalização Técnica e folha de contabilização de instrução de processos, respectivas visitas e demais 

procedimentos efectuados no âmbito das atribuições da Fiscalização Técnica de Obras Particulares; 

� Instrução documental de 83 processos de obras particulares para acompanhamento e visitas 

sistemáticas ao local dos respectivos estaleiros; 

� Visita a 74 estaleiros referentes a processos de obras particulares; 

� Realização de 128 visitas/inspecções aos estaleiros de obras, verificando a implantação e vedação da 

área do estaleiro, fixação visível do exterior do aviso de obra e seu correcto preenchimento, bem como 

os vários aspectos construtivos relativos à implantação dos edificados, suas cotas de soleira, cérceas, 

arquitectura e forma dos telhados. No âmbito das inspecções em apreço são também objecto de 

verificação elementos relativos à ocupação e conservação de infra-estruturas públicas e espaços 

públicos envolventes às áreas dos estaleiros; 

 

� Participação em Vistorias 

Participação e colaboração em 4 vistorias conjuntas com outros Departamentos da CMP; 
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� Participação em Embargos e Autos de Notícia 

• Participação como testemunha em embargo elaborado pela Fiscalização Municipal “Restaurante Abrigo 

do Pescador” – Obras sem licença; 

• No âmbito da reclamação R 678/08, elaboração de Auto de Notícia no dia 07/11/2008, por obras em 

desconformidade com o projecto aprovado; 

• Elaboração de Auto de Notícia por desrespeito ao embargo por obras sem licença e elaborado pela 

Fiscalização Municipal datado de 17/11/2008 (Ilha do Baleal); 

 

� Elaboração de informações no seguimento de indicações Superiores e em resposta a reclamações  

• FTOP n.º 001/08 – Vistoria à obra (processo de obra n.º 530/03); 

• FTOP n.º 002/08 – Demolição de Edifício (processo de demolição n.º 479/06); 

• FTOP n.º 003/08 – Alterações efectuadas em desacordo com o projecto aprovado (processo de obra 

n.º 589/04); 

• FTOP n.º 006/08 – Execução de obras em desconformidade com o projecto aprovado (processo de 

obra 589/04); 

• FTOP n.º 010/08 – Registo n.º R678/08 de 15/04/2008 (processo de obra n.º 89/06); 

• FTOP n.º 011/08 – Elaboração de informação relativa ao Auto de Notícia por obras em 

desconformidade com o projecto (processo de obra n.º 89/06); 

• FTOP n.º 012/08 – Queixa relativa ao processo n.º 408/06 (processo n.º R 11541/08); 

• FTOP n.º 013/08 – Elaboração de informação relativa ao Auto de Notícia por desrespeito a auto de 

embargo elaborado pela Fiscalização Municipal datado de 17/11/2008; 

• FTOP n.º 014/08 – Desrespeito ao embargo datado de 17/11/2008; 

• FTOP n.º 015/08 – Resposta à reclamação n.º R 11541/08 relativa ao processo de obra n.º 408/06. 

• Acompanhamento do Plano de praia de Consolação. 
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Receita cobrada 
(Valores em €) 

 

 PARTICULARES EMPRESAS 

TOTAL DESCRIÇÃO CÓDIGO VALOR CÓDIGO VALOR 

Licença de Construção TLO1 43.094,78 ILT1 54.799,40 97.894,18 

Licença de Utilização TLO2 14.556,35 ILT2 18.167,86 32.724,21 

Imposto de Selo TLIS 943,76 ILIS 485,58 1.429,34 

Infra-estruturas Urbanísticas TLO3 89.548,16 ILT3 67.666,62 157.214,78 

Publicidade Loteamentos TLO4 121,25 ILT4 0,00 121,25 

Plantas de localização 

TLO9 22.997,54 ILT9 19.071,89 42.069,43 

Reapreciação 

Destaque de Parcela 

Averbamento do Proc. 

Inscrições de Técnico 

Autenticação de Fotocópias TO12 7.312,42     7.312,42 

Certidões TOT8 15.969,16 IOT8 2.720,39 18.689,55 

Ocupação da Via Pública TVP1 6.436,43 IVP1 4.926,60 11.363,03 

Imposto de Selo TVIS 94,16 IVIS 12,00 106,16 

Vistorias TOT7 3.696,00 IOT5 1.736,00 5.432,00 

Valores Diversos (TO11, TO16 E IOT7)     
457,20 

     
 

TOTAL COM IMPOSTO 
    374.813,55 

TOTAL DO IMPOSTO 
    1.535,50 

TOTAL SEM IMPOSTO 
    373.278,05 

Fornecimento de Processo  
   

TO10  
2.231,32 

 Concursos DOM    

Cauções de obras loteamentos 
CLO  CLO   31.022,21 

     
 

TOTAL GERAL     
408.067,08 
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4.2 Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo 
 

L i s t a  g e r a l  d a s  t a r e f a s  e x e c u t a d a s  em  2 0 0 8 :  

� Elaboração de plano de alinhamentos da Rua dos Galos, no Lugar da Estrada; 

� 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); 

� Levantamento topográfico na Rua da Seixeira, para definição da travessia da Variante da Atouguia da Baleia; 

� Elaboração de desenhos da implantação da Variante da Atouguia da Baleia; 

� Levantamento topográfico na Rua Principal da Bufarda; 

� Elaboração de proposta para a construção de passeios, na Rua dos Arneiros, em Geraldes; 

� Elaboração de projecto de ampliação da Escola – EB1 da Ribafria (alpendre); 

� Continuação do plano de alinhamentos da Rua da Saudade, com inclusão das vias de atravessamento definidas no Plano de 

Urbanização de Geraldes / Casais do Júlio/ S. Bernardino; 

� Levantamento topográfico da Rua dos Caminhos Velhos, em Geraldes; 

� Levantamento topográfico da Rua das Mulatas / Rua dos Moinhos em Atouguia da Baleia; 

� Elaboração do plano de alinhamentos da Rua das Mulatas / Rua dos Moinhos, em Atouguia da Baleia; 

� Conclusão da elaboração do plano de alinhamentos para a Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia; 

� Projecto de ampliação / alterações dos balneários provisórios (topo Norte) – Grupo Desportivo de Peniche; 

� Continuação do estudo de alinhamentos para o Casal Salgueiro; 

� Levantamento topográfico no Bairro do Calvário (DEA); 

� Elaboração de plano de alinhamentos da Rua 4 de Agosto e Travessa da Árvore, na Serra D´El Rei 

� Elaboração de proposta de plano de alinhamentos entre a Rua de Santa Isabel / Rua da Pedreira, com á Variante da 

Atouguia da Baleia; 

� Levantamento topográfico na Rua do Lapadusso, para verificação de alinhamentos (PUZS), em Peniche; 

� Levantamento topográfico na Rua do Caminho do Farol Sul, para verificação de alinhamentos (PUZS), em Peniche; 

� Elaboração de desenho para o nó viário entre a Rua dos Livraldos / Rua Barbosa do Bocage e a Rua da Cruz das Almas, 

em Ferrel; 

� Elaboração de plano de alinhamentos da Rua Luís de Camões, em Serra D´El Rei; 

� Levantamento topográfico da zona de estacionamentos e espaços verdes na frente á “Discoteca Voilá”, no Baleal; 

� Elaboração de informação sobre a conclusão das obras de Urbanização do Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia; 

� Elaboração de proposta para calendarização dos planos em curso, tendo em conta os novos procedimentos definidos pelo 

Decreto-Lei N.º 316/2007, de 19 de Setembro; 

� Participação das técnicas pertencentes ao Gabinete de Planeamento na formação sobre o novo Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação – Lei N.º 60/2007, de 4 de Setembro;  

� Análise e elaboração de relatório sobre as propostas para fornecimento do Plano de Pormenor – UOPG 9 Baleal – Ferrel; 

� Análise e elaboração de relatório sobre as propostas para fornecimento do Plano de Pormenor – UOPG 10 – Peniche de 
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Cima - Gamboa; 

� Análise e elaboração de relatório sobre as propostas para fornecimento do Plano de Pormenor – UOPG 11 - Papoa; 

� Cálculo das áreas Industriais (existentes e propostas) da Serra D´El Rei e Vale do Grou, definidas no Plano Director 

Municipal; 

� Levantamento topográfico da Zona dos Montes, na Serra D´El Rei; 

� Continuação do estudo de urbanístico na Atouguia da Baleia (calculo de áreas, índices); 

� Elaboração do alinhamento da Rua de S. Lúzia, em Geraldes; 

� Rectificação do alinhamento da Rua dos Galos, no Lugar da Estrada; 

� Criação de 3 Lotes no Loteamento do Casal Moinho; 

� Alteração de lotes no Loteamento Municipal do Casal Moinho; 

� Elaboração do traçado da rotunda do Porto de Pesca (implantação do PSC), em Peniche; 

� Destaque de parcela com confrontação com alinhamento da Rua dos Galos (Proc. C157/08); 

� Implantação de P.T. no estacionamento do Baleal/Continente; 

� Cálculo de áreas, em Ferrel (Proc. 2223/07); 

� Verificação de alinhamento em S. Bernardino (Procº.175/06); 

� Verificação de alinhamento da Rua dos Moinhos (Proc. 84/05); 

� Alteração da rotunda no alinhamento Baleal / Ferrel; 

� Implantação de Núcleo Escolar em Ferrel; 

� Implantação do Núcleo Escolar na Serra D’El Rei; 

� Rectificação do Alinhamento no Casal Salgueiro; 

� Levantamento topográfico da Escola E.B.1 da Serra D´El Rei; 

� Verificação de estremas CM 1407 – Sr. Carlos Nunes (1.5 ht); 

� Medição de área, no Lugar da Estrada (Sr. José Correia) – 6.000m2; 

� Levantamento do Bairro Luís Camões (6 ht); 

� Levantamento topográfico da Urbanização da “Tolca”, em Peniche; 

� Levantamento topográfico, do Cabo Carvoeiro (1.6 ht); 

� Medição de área (Proc.R1077/08 - D. Alzira Martins), em Ferrel (1.000m2); 

� Verificação de estremas - Sr.Borgário, em Geraldes; 

� Levantamento topográfico da Estrada Baleal/Ferrel (em curso); 

� Verificar Cércea de prédio na Av. Do Mar, em Peniche; 

� Verificação da implantação da esplanada do Restaurante Popular, na Av. Do Mar – Peniche; 

� Cálculo de taxas de 102 processos; 

� Cálculo de áreas de 265 processos; 

� Registo de 519 processos (pedidos de informação, informações prévias, projectos de arquitectura, operações de loteamento, 

compras de terreno, pedidos de ocupação de via pública, publicidade, destaques de parcela); 

� Junção de elementos a 65 processos (planos de alinhamentos, extractos de planos); 
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� Levantamento da casa nº.112, do Bairro do Calvário – em Peniche; 

� Estudo de loteamento, zona do parque escolar Serra D´El Rei; 

� Elaboração de plano de alinhamento na Rua Luís de Camões, na Serra D´El Rei; 

� Correcção de áreas no Loteamento “A SERRANA”, em Serra D´El Rei; 

� Surf Camp, composição de elementos e cópias; 

� Elaboração de projecto de Ampliação / Alteração do Jardim de Infância de Geraldes; 

� FUNDIBRONZE – elementos gráficos Vale do Grou; 

� Av. do Mar, em Peniche - Verificação de Cércea e composição de alçados; 

� Campo de Futebol de Ferrel – alteração ao projecto dos balneários; 

� Feira do artesanato – composição gráfica; 

� Restaurante Popular – cálculo de áreas, composição gráfica; 

� Informações sobre a calendarização para cada um dos PU e PP em curso, de acordo com as alterações ao RJIGT; 

� Compilação de informação acerca do Estudo do Cordão Dunar, no âmbito da UOPG9; 

� Actualização das Plantas de Compromissos – P.U.Baleal e P.U.Ferrel; 

� Continuação da proposta de alteração ao Plano de urbanização da Zona Sul da Cidade de Peniche; 

� Informação para publicação das alterações ao PDM – Carta de Ordenamento, Zona Industrial do Abalo e art. 16º do RPDM; 

� Acompanhamento e informações prestadas no âmbito dos P.P. das ADTE a Norte e a Sul de S. Bernardino; 

� Continuação da elaboração do levantamento da EB1 da Serra D´El Rei, Blocos A e B; 

� Procº.32/03 Carlos Martins – Ferrel; 

� Cópias da Rotunda Baleal/Ferrel; 

� Núcleo Escolar da Serra D´El Rei; 

� Atendimento à Dra. Paula Bulhões sobre plantas do loteamento junto ao Cemitério de Ferrel; 

� Núcleo Escolar da Serra D´el Rei - alteração ao loteamento; 

� Ordenamento do trânsito, no Largo 5 de Outubro, em Peniche; 

� Alteração ao alinhamento Rua Casal da Cruz na Atouguia da Baleia; 

� Estacionamento Largo da Consolação; 

� Correcção ao alinhamento Baleal/Ferrel, Av. do Mar; 

� Perfis do Loteamento Pedra e Lar nos Casais Júlio; 

� Estacionamento Alto da Boneca; 

� Alinhamento Alto da Boneca; 

� Procº.R760/08, Paula Bulhões; 

� Planta de Trabalho do estudo de estacionamento do Bairro de Santa Maria; 

� Estudo Urbanístico da Península de Peniche; 

� Continuação da elaboração do projecto de ampliação do Jardim de Infância de Geraldes; 

� Continuação da elaboração do projecto de ampliação do balneário do Campo de Futebol de Ferrel; 

� Carta com limites de freguesias urbanas para PSP; 
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� Pesquisa de elementos para inspectores - IGAL; 

� Pesquisa de elementos para processos – PI 868 – C 364/08 – 31/05 – R386/08 – 128/08 ; 

� Carta com distância entre farmácias; 

� Levantamento de fachadas – Vila Maria; 

� Lev. Topográfico da Estrada Baleal Ferrel Área 10ht Escala 1/500; 

� Processo n: 33/08 Verificar implantação de muro Casais Brancos Área 1500m2; 

� Implantação de Ciclovia Baleal; 

� Processo n: 403/05 Verificar implantação de prédio Casais Mestre Mendo; 

� Processo n: 41/01 Verificar área Quinta Nova dos Salgados; 

� Verificar Área de implantação na EB da Atouguia da Baleia; 

� Lev. topográfico para estacionamento no Parque Urbano Área 1ht Escala 1/500; 

� Avenida 25 de Abril desde a EN 114 até á escola primária área 2ht escala 1/500; 

� Loteamento Casais do Júlio Entradas de garagem Perfis transversais área 3000m2 Perfis Pedra e Lar; 

� Rua das Camélias Área 2000m2 Escala 1/200; 

� Lev. Bairro Alto da Boneca Área 7000m2 escala 1/200; 

� Lev. Rua do Campo da Bola Geraldes Área 7000m2 escala 1/200 (Serviços Municipalizados); 

� Processo n: 84/05 Verificar implantação de muro; 

� Processo n: 32/03 Área 1000m2 escala 1/200; 

� Lev. Bairro do Lapadusso Área 2ht escala 1/200; 

� Informações sobre a calendarização para cada um dos PU e PP em curso, de acordo com as alterações ao RJIGT; 

� Compilação de informação acerca do Estudo do Cordão Dunar, no âmbito da UOPG9; 

� Análise dos elementos relativos ao Estudo do Cordão Dunar, no âmbito da UOPG9 (1ª Fase); 

� Compilação de informação para envio à equipa projectista no âmbito das UOPG 9, 10 e 11; 

� Acompanhamento dos PP das UOPG 9, 10 e 11; 

� Informação sobre os procedimentos para Análise Ambiental Estratégica dos PMOT; 

� Informação sobre os procedimentos dos PMOT em curso de acordo com o DL 316/2007, de 19 de Setembro; 

� Início dos trabalhos sobre o estudo para implementação de parques empresariais; 

� Elaboração de cartazes sobre os PMOT em curso, no âmbito da convenção “Sou de Peniche”; 

� Reformulação dos Termos de Referência do Plano de Urbanização do Baleal, tendo em conta as novas disposições legais; 

� Análise da implementação do POOC/Planos de Praia no âmbito das UOPG; 

� Resposta a pedidos de informação diversos. 

� Continuação do Estudo Urbanístico da Península de Peniche; 

� Estudo de alinhamento no Alto da Boneca, em Peniche (Construções Penichense); 

� Estudo do estacionamento para o Centro de Alto Rendimento Surf; 

� Georeferênciação do Fosso Muralhas (Datum 73); 

� Georeferênciação do Portinho da Areia (Datum 73); 
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� Estudo para a implementação do Centro de Alto Rendimento Surf; 

� Estudo de Ordenamento do Estacionamento no Forte das Cabanas, em Peniche; 

� Marcação de áreas sob jurisdição do IPTM, no Fosso das Muralhas; 

� Marcação de áreas sob jurisdição do IPTM, no Bairro do Visconde; 

� Inserção de cadastro na planta cartográfica de Atouguia da Baleia (GNR); 

� Implantação de Jardim Infantil no Molhe Leste; 

� Desenho da poligonal do perímetro do Porto de Peniche; 

� Estudo para definição de espaços de venda, no campo da Feira da Bufarda; 

� Alteração do plano de alinhamentos da Rua do Cataló, em Ferrel; 

� Pesquisa de elementos para fornecer aos inspectores; 

� Proposta de implantação do Centro de Alto Rendimento, sobre os ortofotomapas; 

� Apreciação de proposta de alteração do Lote 11 do Loteamento da Serrana, na Serra D´El Rei; 

� Organização de processos/ cópias do Projecto de Ampliação do Jardim de Infância de Geraldes; 

� Cópias do Projecto de alteração do Centro Coordenador de Transportes, de Peniche (DPOI); 

� Elaboração de Mapa de Vãos da Escola Básica N.º 5, de Peniche; 

� Projecto de Acessibilidades no Restaurante do Molhe Leste; 

� Marcação em cartas das trajectórias dos transportes escolares no concelho; 

� Levantamento das instalações do Jardim de Infância do Casal Moinho (alteração de vão); 

� Alteração das instalações da Associação da Bufarda para instalação de refeitório escolar; 

� Continuação do levantamento topográfico do Bairro do Lapadusso (Área 2ht – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico da Rua da Ilha da Madeira, em Peniche (Área 1,3ht – Esc. 1/200); 

� Inicio do levantamento topográfico da envolvente ao Cemitério da Relva Longa; 

� Levantamento topográfico do Campo de Tiro do Baleal (Área 7ht – Esc. 1/500); 

� Marcação/implantação de estrema para a construção de vedação do Canil (ETRS); 

� Levantamento topográfico da envolvente do Porto de Peniche – IPTM (Área 23ht – Esc. 1/500); 

� Levantamento topográfico de áreas sob jurisdição do IPTM, no Bairro do Visconde e Portinho da Areia Sul (Área 11ht – Esc. 

1/1.000); 

� Medição de áreas referente ao processo n.º577/96, a pedido do Sr. Inspector (Área 1.000m2 – Esc. 1/200); 

� Implantação de coordenadas para área de cedência do IPTM, junto da GALP; 

� Implantação de armazém no Porto de Peniche; 

� Levantamento topográfico do terreno para implementação do Centro de Alto Rendimento, junto da urbanização Balealsol 

(Área 11ht – Esc. 1/500); 

� Levantamento topográfico da zona dos lavadouros de Casais de Mestre Mendo (Área 1.600m2 – Esc. 1/200); 

� Elaboração de perfis longitudinais e transversais do terreno para implementação do Centro de Alto Rendimento, junto da 

urbanização Balealsol; 

� Levantamento topográfico da Associação da Bufarda e envolvente (Área 2,6ht – Esc. 1/500); 
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� Levantamento topográfico do Restaurante do Molhe Leste e envolvente (Área 2.000m2 – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico do loteamento - Albifrank, no Alto do Veríssimo (Área 1,2ht – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico da Associação de Reinaldes e envolvente (Área 1ht – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico do Campo de Futebol do Sporting Club do Lugar da Estrada; 

� Verificação de perímetros urbanos no âmbito do POA; 

� Elaboração de peças escritas e desenhadas para o CAR Surf; 

� Análise dos elementos relativos ao Plano de Pormenor da UOPG9; 

� Elaboração dos Termos de Referência da UOPG 9; 

� Elaboração dos Termos de Referência e protocolo da ADTE Sul; 

� Elaboração de informação sobre a 3.ª Fase do Plano de ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

� Elaboração de propostas de deliberação para os Termos de Referência e Análise Ambiental Estratégica para o Plano de 

Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche; 

� Elaboração de diagrama de procedimentos, celebração de contrato de Termos de Referência e Análise Ambiental 

Estratégica para a ADTE Sul; 

� Proposta de Rectificação do Artigo 16.º do regulamento do Plano Director Municipal; 

� Elaboração de propostas de deliberação para os Termos de Referência e Análise Ambiental Estratégica para as UOPG´s 9, 

10 e 11; 

� Elaboração de 36 informações sobre processos (pedidos de informação, informações prévias, projectos de arquitectura, 

loteamentos e pedidos de certidões); 

� Elaboração de cinco relatórios para pedidos de pareceres jurídicos, na área do urbanismo; 

� Elaboração de proposta para o GOP/2009, no que se refere ao planeamento; 

� Elaboração de parecer sobre os estudos Prévios do traçado do IC11, no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica; 

� Participação em reuniões sobre a Recuperação do Fosso das Muralhas e envolvente (candidatura); 

� Participação em três concursos de pessoal; 

� Desenho do traçado da variante da Atouguia da Baleia, definida no PDM e estudos do Plano de Urbanização; 

� Alteração do Estudo Urbanístico entre a Rua dos Canteiros e a Rua da Seixeira, em Atouguia da Baleia (rectificação de 

perfis);  

� Análise do alinhamento existente na Rua do Bairro Novo, em S. Bernardino; 

� Elaboração de pormenores para o Projecto do Museu, em Atouguia da Baleia; 

� Alteração ao projecto da construção de apoio ao Moinho da Gravanha, em Peniche; 

� Preparação de elementos para a elaboração do Estudo Urbanístico na Zona do Cataló, em Ferrel; 

� Elaboração de plano de alinhamentos na Rua de St.ª Luzia, em Geraldes; 

� Projecto para a construção de muro na Rua de St.ª Luzia, em Geraldes (rectificação de alinhamento); 

� Elaboração de plantas de trabalho, referentes ao projecto de infra-estruturas da Rua da Saudade, em Geraldes; 

� Alteração do alinhamento aprovado para a Rua dos Canteiros, em Atouguia da Baleia; 

� Contabilização de áreas dos fogos dos Bairros Valverde e Fernão Magalhães, em Peniche; 
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� Elaboração de plano de alinhamentos na Rua D. Inês de Castro, na Coimbrã; 

� Estudo Urbanístico entre a Praça da Nossa Senhora da Boa Viagem e a Urbanização dos “Pinheiros” (definição dos 

materiais a aplicar, alteração dos lugares de estacionamento e colocação de passadeiras), em Peniche; 

� Verificação das áreas ocupadas pela ampliação do cemitério de Peniche; 

� Proposta para implantação de lugares de estacionamento na Rua Ilha da Madeira, em Peniche; 

� Estudo Urbanístico a Poente da Rua da Graça, em Atouguia da Baleia;  

� Elaboração de nó de ligação (inclui rectificação de passadeiras e estacionamentos) entre a Rua da Saudade e a Rua da 

Lagoeira, em Geraldes; 

� Elaboração de estudo de cérceas, na Rua da Guiné – Vila Maria, em Peniche; 

� Elaboração de Plano de alinhamentos na Rua Luís de Camões, em Serra D´El Rei; 

� Verificação de áreas do terreno adquirido para ampliação do Cemitério de Peniche; 

� Elaboração de projecto para a construção de rotunda junto da Fonte do Rosário, em Peniche; 

� Elaboração de carta com marcação do limite do domínio hídrico junto da “casa encarnada”, em Peniche; 

� Elaboração de carta com marcação dos Km das estradas municipais e caminhos do concelho; 

� Elaboração de cartas para candidatura (QREN) – Reabilitação Urbana/ Fosso das Muralhas; 

� Rectificação de arruamentos – Zona Industrial do Abalo, em Peniche; 

� Rectificação da apresentação da Carta do concelho, para o Regulamento de Taxas (Diário da República); 

� Inserção da área abrangida pela Reserva Ecológica Nacional, na cartografia esc. 1/10.000; 

� Inserção da área abrangida pela Reserva Agrícola Nacional, na cartografia esc. 1/10.000; 

� Inserção dos perímetros urbanos, na cartografia esc. 1/10.000 e análise dos seus limites em relação à REN e RAN; 

� Identificação de sobreposições de limites da Carta de Ordenamento com as Cartas de Condicionantes (com confrontação 

através de ortofotomapa); 

� Introdução do cadastro na cartografia digital; 

� Verificação de limites de classes de espaços no interior dos perímetros urbanos; 

� Elaboração de projecto de edificação em madeira, designada “A casa do Pai Natal”; 

� Levantamento topográfico da Rua da Guiné – Vila Maria, em Peniche (Área 2.000m2 – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico do carreiro da Furninha – Marginal Sul, em Peniche (Área 1,8ht – Esc. 1/200); 

� Conclusão do levantamento topográfico da envolvente ao Cemitério da Relva Longa (Área 1,3ht – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico para verificação de estremas (Sr. Marcolino Correia), em Ferrel (Área 1.600m2 – Esc. 1/500); 

� Levantamento topográfico da Rua da Alegria, em Peniche (Área 1ht – Esc. 1/200); 

� Verificação de implantação de operação urbanística na Rua do Cataló, em Ferrel; 

� Cálculo para verificação de áreas cedidas ao domínio público (C634/08), em S. Bernardino; 

� Levantamento topográfico do jardim e envolvente, junto ao Motoclube de Peniche, na Marginal em Peniche (Área 6.000m2 – 

Esc. 1/500); 

� Implantação de coordenadas para colocação dos marcos em terrenos expropriados, junto á Barragem de S. Domingos 

(R1603/08, C632/08); 
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� Levantamento topográfico do condomínio da firma Grupilar e envolvente, na Rua da União, em S. Bernardino (verificação de 

áreas de cedência e medição para calculo de volumes para colocação de betuminoso); 

� Levantamento topográfico da urbanização da firma Albifrank, em Alto de Veríssimo (verificação de áreas de cedência); 

� Nivelamento para saneamento doméstico a pedido dos SMAS, em Alto de Veríssimo (junto á estação elevatória) - Área 

150ml; 

� Implantação do muro do Cemitério (referente á ampliação), em Peniche; 

� Implantação da obra de infra-estruturas da Rua da Saudade, em Geraldes; 

� Georeferênciação do levantamento topográfico do terreno entre a Rua do Sol e a Av. Arquitecto Paulino Montês, em 

Peniche; 

� Levantamento planimétrico na Travessa do Gustavo, na Consolação (Área 1.000m2 – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico da Capela de Reinaldes e envolvente (Área 3.000m2 – Esc. 1/200); 

� Verificação da implantação referente ao Proc. N.º 386/07, nos Casais do Baleal; 

� Levantamento topográfico, na Prageira, em Peniche (Área 5.000m2 – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico da Rua da Azenha, em Atouguia da Baleia (Área 1.000m2 – Esc. 1/200); 

� Verificação de áreas de cedências no Casal da Vala (C643/08); 

� Implantação de passeio na Rua dos Canteiros (Proc. n.º 150/07), em Atouguia da Baleia; 

� Implantação de coordenadas para colocação dos marcos (R1767/08), Zona do abalo, em Peniche; 

� Implantação da rotunda na Rua do Juncal - Prageira, em Peniche; 

� Implantação de troço da ciclovia Casais do Baleal- Ferrel; 

� Análise dos estudos Prévios do traçado do IC11, no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica; 

� Análise e informação sobre a ADTE Norte, para celebração de contrato; 

� Adaptação dos Termos de Referência do P.U. da Atouguia da Baleia e Serra D´El Rei, ao novo Regime Jurídicos dos 

Instrumentos de Gestão Territorial; 

� Preparação de elementos referentes á fase de publicitação e depósito, para envio à DGOTDU e CCDR-LVT, sobre as 

alterações á Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal (acertos cartográficos) e Zona Industrial do Abalo; 

� Informação sobre o teor do oficio enviado pela equipa da Ventura da Cruz, Planeamento, Lda., sobre o contrato existente 

para a elaboração dos Planos de Urbanização da Atouguia da Baleia e da Serra D´El Rei; 

� Preparação dos elementos para a divulgação da deliberação de decisão sobre a elaboração dos planos, através da 

comunicação social, na Internet e publicação dos mesmos na 2.ª série do Diário da República – Plano de Pormenor da Zona 

Central da Cidade de Peniche e Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11; 

� Elaboração de informação sobre a 1.ª fase – Proposta de Plano, dos Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11; 

� Recolha de elementos para a candidatura (QREN) – Reabilitação Urbana/ Fosso das Muralhas; 

� Elaboração de 14 informações sobre processos (pedidos de informação, informações prévias, projectos de arquitectura, 

loteamentos e pedidos de certidões); 

� Informação sobre o ponto de situação do Plano de Urbanização de Geraldes/ Casais do Júlio/ S. Bernardino; 

� Conclusão das peças escritas referentes ao projecto do Museu de Atouguia da Baleia e Recuperação da Igreja de S. José; 
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� Participação na elaboração do “Contraditório a enviar á IGAL, no que se refere á elaboração de anexos e acompanhamento 

das reuniões; 

� Conclusão do Estudo Urbanístico a Poente da Rua da Graça, em Atouguia da Baleia; 

� Elaboração de estudo viário de acesso á Zona dos Remédios e IPL (arruamento a sul da Rua das Irmãs Vicentinas), em 

Peniche; 

� Estudo de arruamentos na zona da Barroca, em Geraldes; 

� Actualização de cartografia e levantamento de processos (após a vigência do PDM) com as respectivas licenças, na área 

dos “Espaços Urbanizáveis”, no perímetro urbano de Atouguia da Baleia, para juntar ao “Contraditório” a enviar á IGAL; 

� Elaboração do plano de alinhamentos para a Rua Principal da Bufarda; 

� Cálculo de áreas do estacionamento, junto do “Pingo Doce”, em Peniche; 

� Elaboração de desenhos para a candidatura – “Sociedade de Reabilitação Urbana”; 

� Levantamento de todos os processos (após a vigência do PDM) com as respectivas licenças, na área dos “Espaços 

Culturais”, em Peniche, para juntar ao “Contraditório” a enviar á IGAL; 

� Alteração ao Lote 84 do Loteamento Municipal da Prageira, em Peniche; 

� Elaboração do estudo de cérceas da frente Sul da Rua de Santana, em Peniche; 

� Digitalização de diversos documentos e cópias; 

� Análise dos estudos prévios dos Planos de Pormenor das UOPG´s 9,10 e 11; 

� Estudo para construção de uma instalação sanitária para deficientes e/ou pessoas c/ mobilidade condicionada na zona da 

Ribeira Velha, com inclusão de outras alternativas de localização; 

� Estudo de cores para o Bairro Luís de Camões, em Peniche; 

� Identificação do cadastro da Quinta dos Salgados e respectivas classes de espaços definidas nas Cartas de Ordenamento e 

condicionantes do PDM; 

� Identificação de imóvel á venda pelo Ministério da Defesa, na Ilha do Baleal, com respectiva informação sobre o seu estado 

de conservação; 

� Identificação de terrenos inseridos nos “Espaços Industriais” com o mínimo de 5.000m2, para instalação de depósito de gás 

natural (70x70); 

� Informação sobre a proposta para implantação de Torre Rotativa, no Concelho de Peniche; 

� Actualização de cartografia e levantamento de processos (após a vigência do PDM) com as respectivas licenças, na área 

dos “Espaços Urbanizáveis”, no perímetro urbano da Serra D´El Rei, para juntar ao “Contraditório” a enviar á IGAL; 

� Continuação da implantação da obra de infra-estruturas da Rua da Saudade, em Geraldes; 

� Levantamento topográfico na E.N. 114 – Km 14.6, na Serra D´El Rei (no limite do Concelho) - (Área 6.000m2 – Esc. 1/200); 

� Levantamento topográfico na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel (Área 6.000m2 – Esc. 1/500); 

� Implantação de zona de impasse, cedida ao domínio público através do processo n.º 544/06 – Rua Malaca, em Peniche; 

� Implantação de lote junto da rotunda da Rua do Juncal, em Peniche; 

� Verificação de implantação e respectivas cotas altimétricas do prédio, referente ao lote 9 da Urbanização da Dunamar – 

Proc. n.º 186/06 (a pedido da fiscalização); 
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� Verificação de implantação e respectivas cotas altimétricas do prédio, referente ao Proc. n.º 186/06, nos Casais do Baleal (a 

pedido da fiscalização); 

� Continuação da implantação de troço da ciclovia - Casais do Baleal / Ferrel; 

� Elaboração de apresentação em PowerPoint para a sessão solene de assinatura do contrato para a elaboração do Plano de 

Pormenor da ADTE Sul de S. Bernardino; 

� Preparação de elementos para envio á equipa projectista a elaborar o Plano de pormenor da ADTE Sul; 

� Preparação de elementos para a candidatura ao projecto “Rota Rede Natura do Oeste”; 

� Actualização de cartografia do perímetro urbano de Casais de Mestre Mendo e identificação dos processos/loteamentos em 

Espaços Urbanizáveis. 
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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 2008: 

 

         Projectos e concursos 

� Concurso para “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche” 

� Proc nº 314/DOM - Valor de adjudicação: € 485 210,72 + IVA. 

� Encontra-se em fase de elaboração de contrato.  

� Projecto de segurança contra incêndio do edifico da ASJP. Parado. 

� Acompanhamento da elaboração do projecto para remodelação do Moinho de Vento da Garavanha (R. Santana) e anexo para 

posterior lançamento de concurso para execução da empreitada. 

� Apoio à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia no Lançamento do concurso para “Ampliação do Cemitério de Atouguia da 

Baleia”. Concluído. 

� Apoio à Associação de solidariedade Social de Ferrel na abertura do concurso e análise de propostas para execução do “Lar 

idosos de Ferrel”. Concluído  

� Lançamento do concurso “Construção de acessibilidades – rampas de acesso ao edifício da CERCIP – Rua Dr. João de 

Matos Bilhau”. Não houve concorrentes, encontra-se em fase de relançamento do concurso.  

� Concurso para “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche” 

� Proc nº 314/DOM - Valor de adjudicação: € 485 210,72 + IVA. 

o Aguarda-se visto do Tribunal de contas.  

� Lançamento do concurso “Construção de acessibilidades – rampas de acesso ao edifício da CERCIP – Rua Dr. João de 

Matos Bilhau”. Encontra-se em fase de relançamento do concurso.  

� Concurso Público para “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche” - Proc nº 314/DOM - Valor de adjudicação: € 485 

210,72 + IVA. O Contrato foi visado recentemente pelo Tribunal de Contas. Encontra-se em fase de Consignação 

� Concurso para “Construção de acessibilidades – rampas de acesso ao edifício da CERCIP – Rua Dr. João de Matos Bilhau”. 

Encontra-se em fase análise das propostas.  

� Apoio ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche na abertura e análise de propostas do concurso para “Construção do 

Novo Lar de Idosos” 

� Apoio ao Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche na abertura e análise de propostas do concurso para “Instalações da 

Creche” 

� Concurso Público “ Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e Baleal”. O anúncio foi publicado no Diário da Republica 

em 30/05/2008. Encontra-se em fase de pedido de participação. 

� Elaboração do Projecto de Segurança contra Incêndio da Cafetaria do Parque Urbano – Concluído. 

� Elaboração de projecto de águas pluviais da empreitada “Obras exteriores envolventes ao edifício Verde Mar: Fase 1 – 

Estacionamento a nascente” – Em Curso 

� Elaboração do processo de consulta para aquisição de projectos de especialidades para a empreitada de “Remodelação do 

Centro Coordenador de Transportes de Peniche” – Em Curso 

� Elaboração do processo de consulta para aquisição de projectos de especialidades para a empreitada de “Remodelação do 

Centro Coordenador de Transportes de Peniche” – Em Curso 

� Elaboração do processo de consulta para aquisição do ante projecto da Rede de Ciclovias da cidade de Peniche – Em Curso 

� Elaboração do processo de consulta para aquisição de plataformas elevatórias para os edifícios     municipais do Largo do 



70 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

Município e da Rua Vasco da Gama – Em Curso 

� Preparação do processo e acompanhamento do Concurso Público para “Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e 

Baleal” - Encontra-se em fase de audiência prévia dos concorrentes. 

� Preparação do processo e acompanhamento do procedimento de consulta para “Elaboração de projectos de especialidades 

para a empreitada de “Remodelação do Centro de Coordenador de Transportes de Peniche” – Em fase de apreciação das 

propostas. 

� Preparação do processo e acompanhamento do procedimento de consulta para “Elaboração de projectos e processo de 

concurso para execução da empreitada de construção da Escola do 1.º ciclo e JI de Atouguia da Baleia”– Em fase de 

apreciação das propostas. 

� Preparação do processo e acompanhamento do Concurso Público para “Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche” – 

Anúncio publicado no Diário da República no dia 29/07/2008; Encontra-se em fase de pedidos de exemplares de processos 

por parte dos concorrentes 

� Concurso Público para “Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e Baleal” – Resposta às reclamações no âmbito da 

audiência prévia e novo AP e elaboração de Relatório Final encontra-se em fase de contrato. 

� Procedimento de consulta para “Elaboração de projectos de especialidades para a empreitada de “Remodelação do Centro de 

Coordenador de Transportes de Peniche” – Em fase de apreciação das propostas. 

� Procedimento de consulta para “Elaboração de projectos e processo de concurso para execução da empreitada de construção 

da Escola do 1.º ciclo e JI de Atouguia da Baleia”– Foram analisadas as propostas e elaborado relatório. O processo saiu 

destes serviços com proposta de adjudicação. 

� Concurso Público para “Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche” – Anúncio publicado no Diário da República no dia 

29/07/2008; Elaborada rectificação ao processo de concurso e ao anúncio, publicada em 20/11/2008 no Diário da República, 

2ª Série n.º 1578/2008. Encontra-se em fase de novos pedidos de exemplares de processos por parte dos concorrentes 

 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) 

� Gestão da SHST e Coordenação de Segurança em obra na empreitada “Construção do Parque Urbano da Avª Monsenhor 

Bastos e Reabilitação da Zona da Prageira 1ª fase – Espaços Verdes”. Serviço em fase final. 

� Gestão da SHST e Coordenação de Segurança em obra na empreitada “Novas instalações da acção Sócio-Cultural  e CPCJ 

“. Serviço em fase final. 

� Consulta aos trabalhadores e distribuição de politica de prevenção de SHST do município. Em fase de análise dos inquéritos. 

� Gestão da SHST e Coordenação de Segurança em obra na empreitada “Construção do Parque Urbano da Av.ª Monsenhor 

Bastos e Reabilitação da Zona da Prageira 1ª fase – Espaços Verdes”. Em fase de conclusão. 

� Gestão da SHST e Coordenação de Segurança em obra na empreitada “Novas instalações da acção Sócio-Cultural e CPCJ “. 

Concluído. 

� Apoio à Associação de solidariedade Social de Ferrel na Coordenação de Segurança em Obra da empreitada “Lar idosos de 

Ferrel – 1ª fase”. Em curso . 

� Elaboração de Proposta de Programa de Gestão de prevenção de Riscos Profissionais do Município de Peniche – em curso. 

� Gestão da SHST e Coordenação de Segurança em obra na empreitada “Construção do Parque Urbano da Av.ª Monsenhor 

Bastos e Reabilitação da Zona da Prageira 1ª fase – Espaços Verdes”. Em fase de conclusão. 

� Elaboração de Proposta de Programa de Gestão de prevenção de Riscos Profissionais do Município de Peniche – em curso. 

� Apoio à Associação de Solidariedade Social de Ferrel na Coordenação de Segurança em Obra da empreitada “Lar idosos de 

Ferrel – 1ª fase”. Em curso. 

� Participação na 1.ª jornada sobre o Amianto, que decorreu durante todo o dia de 7/05/08, no ISEL, Lisboa. 
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� Coordenação de Segurança em Obra da empreitada “Lar idosos de Ferrel – 2ª fase”. Apoio à Associação de solidariedade 

Social de Ferrel  - Em curso. 

� Coordenação de Segurança em Obra da empreitada “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche –Proc. 314/DOM”- Em 

curso. 

� Implementação dos Serviços de Prevenção, Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho do Município de Peniche – Em curso 

� Elaboração de Proposta de Programa de Gestão de prevenção de Riscos Profissionais do Município de Peniche – em fase de 

conclusão. 

� Entrevistas aos concorrentes ao estágio PEPAL para Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho e elaboração de 

objectivos para o estágio.  

� Monitorização do estágio profissional, no âmbito do PEPAL, da Técnica Superiora de Higiene e Segurança no Trabalho Eng.ª 

Ana Lazarino. 

� Informação de pedido de libertação de caução e de declaração abonatória, da firma EFS, no âmbito da prestação de serviços 

de Coordenação de Segurança em Obra da empreitada do Campo da República 

� Coordenação de Segurança em Obra da empreitada “Lar idosos de Ferrel – 2ª fase”. Apoio à Associação de solidariedade 

Social de Ferrel  - Em curso. 

� Coordenação de Segurança em Obra da empreitada “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche –Proc. 314/DOM” Em 

curso. 

� Implementação dos Serviços de Prevenção, Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho do Município de Peniche – Em curso. 

� Monitorização do estágio profissional, no âmbito do PEPAL, da Técnica Superiora de Higiene e Segurança no Trabalho Eng.ª 

Ana Lazarino - Em curso desde Agosto de 2008. 

� Presença em conferência sobre “Boas práticas de Gestão de SHST e Prevenção e Controlo de Riscos”, realizado em Leiria no 

dia 25/ de Novembro. 

 

Acessibilidades: 

� Acompanhamento do Plano de Intervenção de Acessibilidade (PIA), no âmbito da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade 

para todos, em elaboração pela APPLA – Trabalho em curso. 

� Elaboração de documento de verificação da nova legislação de acessibilidades (Decreto – Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto) - 

Trabalho em curso. 

� Atendimento de diversos técnicos e munícipes para esclarecimentos sobre acessibilidades. 

� Análise de processos particulares no âmbito das acessibilidades. 

� Participação em reunião sobre o projecto de requalificação da Praia da Consolação . 

� Participação na elaboração de parecer sobre os projectos de execução da requalificação do Fosso. 

� Acompanhamento do Plano de Intervenção de Acessibilidade (PIA), no âmbito da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade 

para todos, em elaboração pela APPLA – Trabalho em curso. 

� Colaboração com o SIG na Candidatura ao QREN – Programa Operacional do Potencial Humano–Medida 6.5 – Acções de 

Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Praticas sobre o tema da Mobilidade e da acessibilidade. – Em curso. 

� Atendimento de diversos técnicos e munícipes para esclarecimentos sobre acessibilidades 

� Acompanhamento do Plano de Intervenção de Acessibilidade (PIA), no âmbito da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade 

para todos, em elaboração pela APPLA – Trabalho em curso. 

� Colaboração com o SIG na Candidatura ao QREN – Programa Operacional do Potencial Humano – Medida 6.5 – Acções de 

Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Praticas sobre o tema da Mobilidade e da acessibilidade. – Em curso. 

� Elaboração de planta de sinalização e de acessibilidades do loteamento L11/98 - Grafi – Fase Final 
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� Elaboração de projecto de acessibilidades, sinalização vertical e horizontal e arranjos exteriores da empreitada “Obras 

exteriores envolventes ao edifício “verde mar”: fase 1 – estacionamento a nascente – Em Curso 

� Elaboração da Planta da Rede Cidável de Peniche – Em Curso 

� Atendimento de diversos técnicos e promotores para esclarecimentos sobre acessibilidades. 

� Elaboração do processo de consulta prévia para aquisição de plataforma elevatória para o edifício dos Paços do Concelho – 

Em fase de análise de propostas. 

� Elaboração do processo de consulta prévia para “Elaboração do ante-projecto da Rede de Ciclovias da cidade de Peniche” - 

Em fase de análise de propostas 

� Informação de pedido de parque de estacionamento de bicicletas  

� Elaboração de proposta de acessibilidades para o Restaurante do Molhe Leste. 

� Elaboração de parecer técnico sobre acessibilidades relativo ao plano de requalificação da Praia da Consolação. 

� Elaboração de proposta de alteração de estacionamento acessível na R. da Fonte, Consolação 

� Consulta prévia para aquisição de plataforma elevatória para o edifício dos Paços do Concelho – Foram analisadas as 

propostas e elaborado relatório com proposta de adjudicação. Adjudicado por despacho de 30 de Outubro de 2008. 

� Implementação do Gabinete da Mobilidade - Em curso 

� Presença no lançamento oficial do projecto “Programa de Promoção das acessibilidades - Planos Local e Municipal de 

Promoção das Acessibilidades” efectuado pelo Governo Português no dia 8 de Outubro no Pavilhão Atlântico. 

� Elaboração do processo de consulta prévia para “Elaboração do ante-projecto da Rede de Ciclovias da cidade de Peniche” - 

Em fase de análise de propostas. 

� Implementação e Acompanhamento dos Planos Municipais e Local de Promoção de Acessibilidades - em fase inicial. 

� Elaboração de listas de verificação do Decreto-Lei n.º 163/2008 de 8 de Agosto – Concluídas. 

� Análise e informação do projecto de execução do Plano do Molhe Leste e Supertubos. 

� Acompanhamento da nova técnica contratada para o gabinete da Mobilidade, Eng.ª Susana Pereira - Em curso desde 3 de 

Novembro de 2008. 

� Preparação de 3 candidaturas ao prémio “Cidade de Excelência 2008”. 

� Informação sobre acessibilidades no projecto de redefinição de passeios no Campo da República.  

� Informação de diversos processos particulares no âmbito das acessibilidades. 

� Lançamento municipal dos Planos de Promoção de acessibilidades 

 

Participação em vistorias para recepção de obras urbanização 

� L1/93 – Construções Penichense – Recepção Provisória Parcial 

� L3/00 – Atouleia (Vale da Cal) – Recepção Definitiva 

� L1/00 – Fernando Chagas - Recepção Definitiva 

� L15/96 – José da Conceição Gonçalves - Recepção Definitiva 

� L4/02 – NIS8 – Coimbrã - Recepção Provisória Parcial 

� Arranjos Exteriores e integração Paisagística da Piscinas Municipais – Pº 259/DOM – Recepção Definitiva  

� L6/04 – Civiserra, Lda - Recepção Provisória Parcial 

� L6/04 – Civiserra, Lda - Recepção Provisória Parcial 

 

       Informação de processos particulares e cálculos de encargos: 

� Processos particulares informados - 80 

� Atendimento de diversos requerentes e projectistas, no âmbito das infra-estruturas. 
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       Informação de Ocupações da via pública 

� Informações de processos de ocupação da via pública – 5 

 

       Instalações de derivados do petróleo 

� Elaboração de guia de procedimento para licenciamento de instalações de armazenamento, abastecimento e redes de 

distribuição de produtos derivados do petróleo. 

� Análise da nova Legislação (Decreto-Lei 195/2008 de 6 de Outubro). 

 

       Informação de processos relativos a instalações, rede e reservatórios de Gás 

� Informações relativas a processos – 4 

 

       Participação em vistorias a Reservatórios de Gás 

� P20/08 - Gravedra comercialização e técnicos de gás 

� P94-A/08 - Gravedra comercialização e técnicos de gás 

 

       Vistorias e elaboração de autos para recepção de obras de urbanização 

� 6 Vistorias 

 

       Vistorias de Salubridade e Higiene e Saúde 

� 10 Vistorias 

 

       Vistorias a recintos de espectáculos e divertimentos públicos 

� Cafetaria do Parque urbano 

 

       Vistorias para efeito de emissão de licenças de utilização 

� 11 Vistorias 

 

       Atendimentos diversos 

� 16 Atendimentos 

 

       Outros trabalhos elaborados na DPOI: 

� Elaboração de documentos diversos e participação em diversas reuniões para implementação do SIADAP na divisão. 

� Participação na elaboração da proposta de alteração ao RMUE, face à nova legislação relativa ao regime jurídico de obras 

particulares, acessibilidades e segurança (em Curso). 

� Participação em conferência sobre o novo Código dos Controlos Públicos (Decreto-Lei n.º 18/2008) que decorreu no dia 

30/1/2008 no município do Cadaval. 

� Participação em acção de formação sobre a nova alteração ao Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização (Lei n.º 

60/2007), que decorreu no edifício Cultural nos dias 31/01/2008 e 01/02/2008. 

� Elaboração de proposta de actualização dos índices urbanísticos para efeito de cálculo de encargos a aplicar a loteamentos e 

obras particulares e actualização das respectivas folhas de cálculo. 

� Elaboração da proposta de novo “Regulamento Municipal de Taxas e Compensações urbanísticas” 
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� Correcção da proposta de Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche, aprovado pela 

assembleia municipal. 

� Elaboração do relatório de actividades para assembleia municipal 

� Análise da nova legislação aplicável às diversas actividades da divisão, publicada no período em causa. 

� Rectificações ao regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas 

� Programação financeira de construção e reconstrução de habitação social, em apoio aos serviços municipais de Acção Social. 

� Cálculo de estimativa do valor patrimonial da habitação social existente, em apoio aos serviços municipais de Acção Social. 

� Análise de nova legislação sobre Livros de Obra 

 

         Formação 

� Presença em acção de formação sobre o novo Código dos Contratos Públicos - 20/06/08 - Edifício Cultural de Peniche. 
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5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

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 2008.  

 
Informações 

• Parecer sobre o estado de conservação da Rua do Cruzeiro em Lugar da Estrada; 

• Resposta ao questionário à Construção no Município por Administração Directa – Auto Investimento 2006 – Instituto Nacional 
de Estatística; 

• Parecer sobre a remoção de massa asfáltica na Rua de S. Marcos e Travessa das Caravelas em Peniche;  

• Elaboração de 6 pareceres sobre habitações sociais; 

• Ponto de Situação relativamente a “Demolição de um anexo na Rua da Saudade em Ferrel”; 

• Parecer sobre infiltrações na sala de reuniões nas novas instalações da Acção Socio-Cultural e Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens; 

• Solicitação da Junta de Freguesia de S. Pedro para limpeza na Rua Irmã Maria da Glória Pacheco; 

• Parecer sobre a ausência de massa asfáltica na Rua 24 de Janeiro n.º3 em Casais Mestre Mendo; 
• Ponto de situação relativamente a “Edificação em Ruínas, sito no Largo 25 de Abril em Casais Brancos”; 

• Elaboração de 25 informações sobre obras por administração directa por solicitação a Secção de Aprovisionamento e 
Património com o fim de elaboração do Relatório de Prestação de Contas do Ano de 2007;  

• Ponto de situação relativamente a “Edifício degradado, sito no Largo de S. José em Atouguia da Baleia”; 

• Elaboração de 13 pareceres sobre a viabilidade de colocação de sinalização horizontal “raias amarelas”; 
• Elaboração de 12 pareceres sobre a viabilidade de colocação de sinalização vertical; 

• Parecer sobre o estado de conservação de um arruamento na Zona Industrial do Abalo;  

• Ponto de situação relativamente à reposição de calçada na Avenida do Mar junto à Loja Chinesa; 

• Parecer sobre a viabilidade de construção de uma rampa de acesso ao edifício n.º12 sito na Rua Armando Sampaio Sena em 
Peniche; 

• Proposta de execução de passadeiras junto à escola EB1 de Bufarda;  

• Proposta de aquisição de caldeira para o Balneário B4 do Parque de Campismo Municipal; 

• Parecer sobre a reparação de passeio sito na Travessa da Horta n.º11 em Peniche; 

• Proposta de fornecimento e aplicação de calçada em vidraça 4-6 para a escadaria do Portinho de Areia Sul; 
• Parecer sobre os arranjos urbanísticos no Alto da Boneca em Peniche; 

• Parecer sobre a degradação do pórtico metálico de apoio às festividades; 

• Parecer sobre a solicitação de um lugar de estacionamento para Acompanha – Cooperativa de solidariedade Social, CRL; 

• Informação sobre o encerramento de vãos de um imóvel devoluto sito no gaveto da Rua de Santana com a Rua dos Farilhões 
em Peniche; 

• Informação sobre o imóvel devoluto na Rua Adelino Amara da Costa em Peniche; 
• Proposta de locais a intervir para socalcos no Parque de Campismo Municipal; 

• Proposta de abertura de vão para porta e construção de uma arrecadação na Casa Municipal da Juventude; 

• Proposta de repavimentação de um troço da Avenida do Mar em Casais do Baleal em Ferrel; 

• Requisição de materiais para as obras de Requalificação dos pátios da Escola Básica n.º3, n.º5, Lugar de Estrada e 
Ampliação do Jardim-de-infância de Geraldes; 

• Parecer sobre a solicitação de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada na Rua D. Luís de 
Ataíde n.º144 em Peniche; 

• Parecer sobre a viabilidade de colocação de grelhas na Rua dos Hermínios em Peniche;  
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• Proposta para fornecimento e aplicação de calçada grossa em vidraça 10-11 para a execução de lombas redutoras de 
velocidade na Ilha do Baleal; 

• Disponibilidade de vergas de ferro em stock; 

• Parecer sobre a solicitação de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada na Rua Cruz das 
Almas n.º70 em Peniche; 

• Remoção e aplicação de saibro no campo de jogos do Grupo Desportivo Atouguiense; 
• Requisição de lajes aligeiradas para a obra “Ampliação do Jardim-de-infância de Geraldes”; 

• Ponto de situação de pedidos efectuados pela Junta de Freguesia de Ajuda; 

• Proposta de execução de passadeira na Rua do Caldeirão em Geraldes; 

• Parecer sobre a solicitação para colocação de um espelho no cruzamento da Rua de São Marcos com a Rua do Carreiro de 
São Marcos em Peniche; 

• Parecer sobre a solicitação de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada na Rua das Âncoras 
n.º72 em Peniche; 

• Informação sobre a recuperação do pavimento de uma sala do Pavilhão Polivalente; 

• Informação no seguimento de uma carta dos moradores do “Baleal Sol Village II”, relativamente à insegurança dos utentes da 
Estrada Municipal entre Peniche e Baleal; 

• Informação sobre a aplicação de 20 m³ de calçada grossa na Rua da Prageira em Peniche, pela Junta de Freguesia de Ajuda; 

• Parecer sobre a solicitação de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada na Rua Engenheiro 
Carlos Alberto Guerreiro n.º18 na Urbanização Baleal Sol Village II; 

• Parecer sobre a solicitação de aplicação de marcação rodoviária – marcas longitudinais na Estrada Nacional 247 em Alto 
Veríssimo; 

• Parecer sobre o estado de conservação da Travessa Cruz das Almas em Casais do Baleal; 

• Elaboração do Questionário à Construção nos Municípios por Administração Directa por solicitação do Instituto Nacional de 
Estatística; 

•  Parecer sobre a solicitação de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada na Rua da AIfândega 
em Peniche; 

• Informação sobre uma queda de uma senhora na Rua Arquitecto Paulino Montês frente ao Pavilhão D. Luís de Ataíde em 
Peniche;  

• Parecer sobre a solicitação de aplicação de espelho na Rua dos Hermínios em Peniche; 

• Parecer sobre a solicitação de aplicação de sinais de informação na Estrada de acesso à Praia do Molhe Leste em Peniche; 

• Informação sobre o Pedido de Certidão de Infra-estruturas Urbanísticas requerido por Sitacim – Const. Imob. Unip., Lda; 

• Informação para descabimentação  da verba atribuída ao processo n.º39/08 “Pintura geral dos muros envolventes aos 
Armazéns Gerais da Prageira”. 

 
 
Concursos 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 1200 ton de mistura betuminosa 
densa a aplicar em camada de base tipo “Binder Calcário”; 

• Proposta de abertura e análise de concurso limitado para aquisição de 2250 ton de mistura betuminosa densa a aplicar em 
camada de base tipo “Binder Basáltico”; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento para aquisição de 2300 ton de mistura betuminosa densa a aplicar em 
camada de Desgaste Basáltico; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 10000m2 de “Pavê” de cor natural; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para pintura geral do edifício da Escola EB1 de Ferrel 
(1.º Andar). 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para fornecimento de tintas; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para fornecimento e montagem da instalação de 
despoeiramento de um conjunto de máquinas de trabalhar madeira para as instalações da Carpintaria Municipal;  

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 6 Abrigos Rodoviários; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para fornecimento e aplicação de calçada grossa de 
vidraça em valeta; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 1000 ton de Areia Média Lavada; 
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• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 300 ton de Brita n.º1, 500 ton de Brita 
n.º2 e 500 ton de Brita n.º3; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 3500 ton de Pó de Pedra; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de 2210 m² de blocos pré-fabricados de 
betão; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de equipamento desportivo para os 
campos polidesportivo; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para aquisição de equipamento infantil e mobiliário 
urbano para Escolas Básicas; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento com consulta prévia para Pintura da Escola Básica n.º5 de Peniche e Jardim-
de-infância de Geraldes; 

• Proposta de fornecimento e aplicação de portas e janelas em alumínio da Escola Básica n.º5 de Peniche e Jardim-de-infância 
de Geraldes; 

• Proposta de aplicação de reboco projectado no Jardim-de-infância de Geraldes. 

• Proposta de abertura de procedimento por ajuste directo para “Aluguer de máquina giratória para limpeza de Rios na 
Freguesia de Atouguia da Baleia e Ferrel”; 

• Proposta de abertura e análise de procedimento por ajuste directo para “Aluguer de equipamento de fresagem para Rua 
António Conceição Bento”. 

 
 
Encaminhamentos 

• Reparações na Cantina Municipal (2); 

• Aplicação de guardas de segurança na Ponte do Molhe Leste (1); 

• Intervenções nas diversas Escolas Básicas e Jardins-de-infância do concelho (9); 
• Aplicação de sinalização vertical (14); 

• Intervenções em Habitações Sociais (39); 

• Execução de maciço para montagem de coluna de iluminação (1); 
• Substituição de tampa em betão na Avenida do Porto de Pesca (2); 

• Demolição de anexo na Rua da Saudade em Ferrel (2); 

• Intervenções no Parque de Campismo de Municipal (7); 

• Intervenções na Casa Municipal da Juventude (3); 

• Reparações na Ilha da Berlenga (1); 
• Reparações no Centro Recreativo de Casais de Júlio (1); 

• Substituição de Abrigos Rodoviários (1); 

• Reparação de acesso à Praia de Peniche de Cima (2); 

• Acesso viário ao novo edifício da Escola Superior de Tecnologia do Mar (1); 
• Intervenções na Fortaleza (1); 

• Solicitação de materiais para juntas de freguesia (13); 

• Solicitação de apoio a festividades (15); 

• Apoio para instalação de rede de comunicação (1); 
• Implementação do cartão do cidadão na Conservatória (1); 

• Intervenções em arruamentos (5); 

• Execução de rebaixamento de passeio, passadeira e sinalização vertical junto à Escola EB1 de Bufarda (1); 

• Aplicação de 3 estacionadores de bicicletas no concelho (1); 
• Intervenções em espaços verdes ao nível da canalização (1); 

• Intervenção em Instalações Sanitárias Municipais ao nível da canalização (1); 

• Remoção de árvores, execução de caldeiras e reposição de pavimento na Rua Cabo Avelar Pessoa em Peniche (1); 

• Intervenções nas instalações das Piscinas Municipais (3); 
• Intervenções nas instalações do Turismo (2); 

• Reserva de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada (4); 

• Aplicação de sinalização horizontal “raias amaleralas”(5); 

• Solicitação de duas carradas de areia para o Parque Nossa Senhora da Conceição (1). 
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Relatórios 

• Relatório de actividade do ano de 2007 da Divisão de Construção e Conservação; 

• Relatório sobre a demolição de Edificação em ruínas sito Largo 25 de Abril em Casais Brancos, inclui valores de mão-de-obra, 
materiais, equipamento e relatório fotográfico; 

• Elaboração de relatório fotográfico da obra “Construção de um muro de suporte na Rua dos Delgados em Casal Fetal”; 

• Relatório dos trabalhos executados da obra “Construção de Ponte Pedonal sobre o Rio de Casal Moinho” e relatório 
fotográfico; 

• Relatório técnico de obras de conservação na Escola EB 2, 3 de Atouguia da Baleia. 

 
Estimativas Orçamentais 

• Elaboração de estimativa orçamental para a construção de balaustrada nas arribas a Sul da Consolação; 

• Estimativa de custo para a reposição de pilaretes frente à Fortaleza (derrube provocado por um acidente); 

• Elaboração de estimativa de custo para reposição do muro e substituição/reparação de cantarias no Largo da Ribeira, junto às 
Instalações Sanitárias Municipais;  

• Quantificação de materiais solicitados pela Associação Solidariedade Social de Ferrel; 
• Estimativa de custo para entaipamento de vãos do armazém devoluto sito na Zona Industrial da Prageira, Lote A em Peniche; 

• Elaboração de estimativa orçamental para a execução de um rebaixamento de passeio frente ao Centro de Saúde de Peniche; 

• Elaboração de estimativa de custo de materiais solicitados pela Cercipeniche; 

• Elaboração de estimativa orçamental para reparações na habitação social n.º6 do Bairro do Calvário; 

• Estimativa orçamental para execução de uma nova cobertura nas instalações da Associação Recreativa Cultural São 
Lourenço, em Carqueja; 

• Elaboração de 9 estimativas orçamentais para materiais solicitados pelas Juntas de Freguesia. 

 
Vistorias 

• Vistoria ao Snack-Bar “Bora Bora” na Rua da Alegria n.º43 em Peniche, para efeitos de Licenciamento de Recintos de 
Espectáculos e Divertimentos Públicos; 

• Vistoria à Escola básica integrada 1,2,3 de Peniche com o fim de efectuar uma avaliação geral no que concerne a obras de 
construção e conservação; 

• Vistoria à Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia com o fim de efectuar uma avaliação geral no que concerne a obras de 
construção e conservação; 

• Vistoria à Escola D. Luís de Ataíde com o fim de efectuar uma avaliação geral no que concerne a obras de construção e 
conservação; 

• Vistoria à Cervejaria “Portinho da Areia”, sito no Porto de Areia Sul, para efeitos de Licenciamento de Recintos de 
Espectáculos e Divertimentos Públicos; 

• Vistoria ao Circo “Circolândia”, para observância das condições de insonorização, segurança e salubridade; 

• Vistoria ao Restaurante “Mar & Sol” na Ilha da Berlenga para efeito de emissão de licença de utilização; 
 

• Vistoria aos edifícios sitos na Rua Marquês de Pombal n.ºs 48 a 54 em Peniche para verificação das condições de segurança 
e salubridade; 

• Vistoria ao edifício sito Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote B em Consolação para verificação das condições de segurança e 
salubridade; 

• Vistoria ao estado de segurança da Ponte Velha em Peniche; 

• Vistoria à edificação sita no gaveto da Rua D. Luís de Ataíde com a Travessa do Pátio do Espanhol em Peniche, para efeitos 
de verificação das condições de segurança e salubridade. 

 
ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “PINTURA GERAL DO EDIFICIO DA ESCOLA 
EB1 DE FERREL”  
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Fotografia 1 e 2 – Pintura do edifício  

 
 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GUARDAS 
DE SEGURANÇA DO PORTO DE AREIA SUL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 3 e 4 – Aplicação de guardas de segurança  

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CALÇADA 
GROSSA EM VALETA NA RUA DOS ARNEIROS EM GERALDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 5 e 6 – Calçada grossa em valeta  

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS CAMPOS POLIDESPORTIVOS 
DAS ESCOLAS BÁSICAS N.º3 E N.º5 EM PENICHE  
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Fotografia 7, 8 e 9 – Campo polidesportivo  

 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA AS ESCOLAS BÁSICAS N.º3 E N.º5 EM PENICHE E LUGAR DA 
ESTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 10 – Equipamento desportivo  

 
ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO INFANTIL E MOBILIÁRIO URBANO PARA AS ESCOLAS BÁSICAS N.º3 E N.º5 EM PENICHE 
E LUGAR DA ESTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 11, 12 e 13 – Equipamento infantil e mobiliário urbano 

 
 
 
 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA BÁSICA N.º5 DE PENICHE 
E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE GERALDES  
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Fotografia 14, 15 e 16 – Escola Básica n.º5 de Peniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 17, 18 e 19 – Jardim-de-infância de Geraldes 

 
 
ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTAS E 
JANELAS EM ALUMINIO DA ESCOLA BÁSICA N.º5 DE PENICHE E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE GERALDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 20 e 21 – Escola Básica n.º5 de Peniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 22 e 23 – Jardim-de-infância de Geraldes 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REBOCO PROJECTADO NO 
JARDIM-DE-INFÂNCIA DE GERALDES  
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Fotografia 24 – Jardim-de-infância de Geraldes 

 
 
 

ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAVIMENTO 
EM VINILICO NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE GERALDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 25 e 26 – Pavimento vinilico  

 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS A CARGO DA DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 
 
PROJECTOS: 

� Projecto de Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais da Escola EB1 n.º5 de Peniche; 
� Colaboração no Projecto de “Beneficiação da Estrada de Ligação entre Peniche/Baleal”; 
           - Projecto de Execução; 
           - Caderno de Encargos – Clausulas Técnicas dos Materiais; 
           - Acompanhamento da execução do Mapa de Quantidades. 
� Acompanhamento na elaboração de Mapa de Quantidades para “Execução de fresagem em diversos 

arruamentos da cidade de Peniche”. 
� Colaboração no Projecto de Estabilidade do Jardim-de-infância de Geraldes. 

 
OUTROS: 

� Recepção provisória da Obra a cargo dos SMAS “Requalificação da Rua de Santo António em S. 
Bernardino”; 

� Recepção definitiva da Obra a cargo dos SMAS “Construção de um troço de colector em Casais Mestre 
Mendo”; 

� Abertura de proposta do concurso “Mobiliário da Escolar para Escolas Básica e Jardins-de-infância”; 
� Elaboração/actualização diária do Mapa de Intervenções nas habitações sociais. 
OBRAS EFECTUADAS PELA SECÇÃO DE PEDREIOS, SECÇÃO DE CARPINTARIA, SECÇÃO DE 

CANALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E PINTURA E SECÇÃO DE ASFALTAMENTO  
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� ARRUAMENTOS 

INTERVENÇÃO 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-DE-
OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Manutenção e conservação de arruamentos na 
freguesia de Atouguia da Baleia  
 

 82.005,31 € 13.585,29 € 32.128,86 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 27 e 28 – Abertura de caixa para aplicação de massa asfáltica na Rua da Carreira em Atouguia da Baleia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             Fotografia 29 – Aplicação de massa asfáltica na Rua dos              Fotografia 30 – Aplicação de massa asfáltica no Beco do                 

                                         Canteiros em Atouguia da Baleia                                               Chalaça na Consolação                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 31 e 32 – Aplicação de massa asfáltica no Largo da Consolação 

Construção de um muro de suporte na Rua dos 
Delgados em Casal Fetal 
 

5.560,88 € 1.713,38 € - 
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Fotografia 33, 34 e 35 – Construção de muro de suporte na Rua dos Delgados em Casal Fetal  

 

Requalificação da Rua dos Arneiros em Geraldes 
- Assentamento de lancil de betão; 
- Aplicação de pavimento pré-fabricado tipo 
  “Pavê”; 
- Rebaixamento das caixas de ramal e 
  saneamento; 
- Execução de degraus de acesso a habitações; 
- Abertura de caixa para aplicação de massa 
 asfáltica; 
- Aplicação de massa asfáltica; 
- Fornecimento e aplicação de calçada grossa em 
  valeta. 
 

67.357,03 € 12.741,75 € 13.761,22 € 

 
 
 
 
 
 

~´ 
 
 
 
 

Fotografia 36, 37 e 38 – Requalificação da Rua dos Arneiros em Geraldes  
 

 
 
 
 
 
 
 

Requalificação da Rua da Saudade em Geraldes 
- Assentamento de lancil de betão; 
- Aplicação de pavimento pré-fabricado tipo 

12.907,20 € 18.893,78 € 11.028,60 € 
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  “Pavê”; 
- Execução de escadas de acesso a habitações; 
- Colocação de manilhas para encaminhamento 
  das águas pluviais; 
- Abertura de caixa para aplicação de massas 
  asfálticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 39, 40 e 41 – Requalificação da Rua da Saudade em Geraldes  

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

25.723,13 € 11.899,82 € 12.011,72 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 42 – Repavimentação da Rua dos Combatentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 44 e 45 – Repavimentação da Rua Mãe D’Água 
 

Manutenção e conservação de arruamentos na 
freguesia de Ferrel  

3.814,80 € 3.371,52 € 4.945,81 € 
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Fotografia 46 e 47 – Beneficiação da Rua Barbosa du Bocage em Ferrel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 48 e 49 – Repavimentação da Avenida do Mar em Ferrel  
 
 

Manutenção e conservação de arruamentos em 
Peniche  

41.210,54 € 48.329,03 € 30.924,46 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fotografia 50 – Repavimentação da Avenida 25 de Abril               Fotografia 51 – Repavimentação do estacionamento do  

                                                                                                                                                               Centro Coordenador de Transportes 
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Fotografia 52 e 53 – Construção de lombas sobrelevadas na Avenida Monsenhor Bastos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 54 e 54 – Fresagem e aplicação de massa asfáltica na Rua António Conceição Bento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fotografia 56 – Repavimentação da Rua do Juncal              Fotografia 57 – Repavimentação da Rua do Meio na Zona 
                                                                                                                                    Industrial do Abalo                   

 
 
 
 
 
 
 

Estrada Municipal entre Ferrel, Casais Mestre Mendo e 
Serra D’El-Rei 

7.844,90 € 10.929,40 € 500,06 € 
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- Construção de travessias em valetas;  
- Execução de valeta em betão; 
- Rotunda do Aterro em Serra D’El-Rei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 58 e 59 – Execução de travessias e valetas em Casais Mestre Mendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 60 e 61 – Intervenção na Rotunda do Aterro em Serra D’El-Rei 

 
 

 

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

- 4.241,24 € 2.243,30 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� CAMINHOS  
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INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

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

- 46,08 € 2.606,54 € 

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

4.413,67 € 7.329,86 € 9.370,09 € 

Manutenção e conservação de caminhos agrícolas na 
freguesia de Ferrel 

2.833,76 € 747,01 € 10.826,24 € 

Manutenção e conservação de caminhos em Peniche 5.943,69 € 260,68 € 6.095,19 € 

 
� ARRANJOS URBANÍSTICOS 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Arranjo urbanístico na Rua do Juncal, 
incluindo a construção da rotunda 

- Execução de rede de drenagem de águas 
  pluviais; 
- Execução de poço drenante; 
- Execução de sumidouros; 
- Ligação da rede de drenagem ao colector pluvial  
  municipal; 
- Execução de baias de estacionamento; 
- Execução de rebaixamentos de passeios para 
  passadeira; 
- Execução de muros de contenção; 
- Execução de escada; 
- Assentamento de lancil; 
- Assentamento de pavimento pré-fabricado tipo  
 “Pavê”; 
- Execução de caldeiras. 

15.221,80 € 5.729,12 € 743,56 € 
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Fotografia 62, 63, 64, 65, 66 e 67 – Arranjo urbanístico na Rua do Juncal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fotografia 68, 69 e 70 – Construção de Rotunda na Rua do Juncal 

Arranjo urbanístico na Avenida do Mar em Ferrel - 1.ª 
Fase 
- Abertura de fundação para assentamento de 
   lancil; 
- Execução de rede de drenagem de águas 
  pluviais; 
- Execução de sumidouros; 
- Assentamento de lancil de betão; 
- Assentamento de pavimento pré-fabricado tipo 
  “Pavê” no passeio; 
- Aplicação de massa asfáltica na ciclovia; 
- Aplicação de massa asfáltica na faixa de 
  rodagem; 
- Aplicação de slurry seal na ciclovia; 
- Execução de passadeira sobreelevada. 
 
Arranjos urbanísticos na Avenida do Mar em Ferrel - 
2.ª Fase 
- Abertura de fundação para assentamento de 
   lancil; 
- Execução de sumidouros; 
- Assentamento de lancil de betão; 
- Assentamento de pavimento pré-fabricado tipo 
  “Pavê” no passeio; 
- Construção de aquedutos. 

6.253,29 € 6.811,73 € 12.746,04 € 
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Fotografia 71, 72, 73, 74, 75 e 76 – Arranjo urbanístico na Avenida do Mar em Ferrel – 1.ª Fase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 77, 78 e 79 – Arranjo urbanístico na Avenida do Mar em Ferrel – 2.ª Fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arranjo urbanístico no Porto de Areia Sul 69.491,27 € 131,20 € 2.658,48 € 
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- Fornecimento e aplicação de calçada miúda 
  para escada; 
- Fornecimento e aplicação de guardas de 
  segurança. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 80 e 81 – Arranjo urbanístico no Porto de Areia Sul 

 
 
 

Obras Complementares à Construção do Parque 
Urbano  

15.388,32 € 1.207,32 € 1.443,93 € 

 
 
 

� EDIFICIOS MUNICIPAIS 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Reparações diversas em edifícios municipais ao nível 
de carpintaria, pintura, canalização e construção civil 
- Edifício Vasco da Gama; 
- Arquivo Municipal; 
- Fortaleza; 
- Biblioteca Municipal; 
- Edifício Cultural; 
- Edifício Paços do Concelho; 
- Cantina Municipal; 
- Cantina Velha; 
- Mercado Municipal; 
- Museu Municipal; 
- Piscinas Municipais; 
- Espaço Internet; 
- Posto de Turismo; 
- Casa Municipal da Juventude; 
- Centro Coordenador de Transportes. 

18.051,89 € 25.799,87 € 4.656,42 € 

Parque de Campismo Municipal 
- Remodelação do balneário B4; 
- Construção de WC para pessoas com  

24.799,34 € 29.725,43€ 1.638,06€ 
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  mobilidade condicionada B4; 
- Reparações diversas ao nível de carpintaria, 
  canalização e construção civil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 82 e 83 – Remodelação do balneário B4   

 
 

Intervenções gerais nos Armazéns Gerais 80.270,02 € 12.379,72 € 22.976,11 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 84, 85 e 86 – Intervenções nos Armazéns Gerais  

 

Intervenções no Edifício da Acção Social ao nível de 
Carpintaria, Canalização e Construção Civil 

5.605,52 € 4.648,05 € 223,68 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 87 e 88 – Edifício da Acção Social 

 
� ABRIGOS RODOVIÁRIOS 
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INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

- Manutenção de abrigos rodoviários  
- Montagem e aplicação de abrigos rodoviários 
       - Estrada Nacional 114, junto à Cerâmica da 
          Rosário; 
       - Rua de Santana em Peniche; 
       - Largo dos Remédios; 
       - Reinaldes; 
       - Casal Moinho; 
       - Lugar da Estrada; 
       - Rua Direita em Casais de Júlio; 
       - Rua Heróis do Ultramar em Peniche.  

3.589,50 € 1.341,11 € - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 89 – Montagem e aplicação de abrigo rodoviário 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
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INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Sinalização vertical e sinalização horizontal em 
Peniche e concelho 

8.268,84 € 11.969,72 € - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 90, 91, 92 e 93 – Sinalização horizontal e vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ESCOLAS EB1 E JARDINS-DE-INFÂNCIA 
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INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Substituição do pavimento de duas salas de aula na 
Escola Básica de Serra d’El-Rei 

7.025,25 € 2.240,77 € 779,25 € 

Reparações diversas nas Escolas Básicas e Jardins-
de-infância do Concelho ao nível de carpintaria, 
canalização e construção civil 

4.855,10 € 15.419,71 € 13.48,08 € 

Ampliação do Jardim-de-infância de Geraldes  
- Construção de uma sala polivalente; 
- Remodelação/ampliação das instalações 
  sanitárias; 
- Construção de instalação sanitária para pessoas 
  com mobilidade condicionada; 
- Construção de instalação sanitária para as 
  educadoras;  
- Construção de uma cozinha; 
- Construção de uma sala para as educadoras; 
- Construção de uma horta pedagógica; 
- Pavimentação da área envolvente à zona 
  ampliada. 

76.152,21 € 30.408,23 € 3.131,63 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 94, 95, 96, 97, 98 e 99 – Jardim-de-infância de Geraldes 

Requalificação do Pátio da Escola Básica n.º3 de 
Peniche 
- Execução de rede de abastecimento de água; 
- Execução de rede de drenagem de águas 
  residuais domésticas; 

50.753,82 € 15.888,08 € 10.988,44 € 
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- Execução de rede de drenagem de águas  
  pluviais; 
- Assentamento de lancil; 
- Assentamento de blocos pré-fabricados tipo 
  “Pavê”; 
- Construção de caixa de areia; 
- Construção da base do campo polidesportivo; 
- Construção de área para jogos tradicionais; 
- Construção de horta pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 100, 101, 102 e 103 – Requalificação do Pátio da Escola Básica n.º3 

 

Requalificação do Pátio da Escola Básica n.º5 de 
Peniche 
- Execução de rede de abastecimento de água; 
- Execução de rede de drenagem de águas 
  residuais domésticas; 
- Execução de rede de drenagem de águas  
  pluviais; 
- Assentamento de lancil; 
- Assentamento de blocos pré-fabricados tipo 
  “Pavê”; 
- Construção de caixa de areia; 
- Construção da base do campo polidesportivo; 
- Construção de área para jogos tradicionais; 
- Construção de horta pedagógica. 

83.893,17 € 22.418,98 € 16.588,61 € 
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Fotografia 104, 105, 106, 107, 108 e 109 – Requalificação do Pátio da Escola Básica n.º5 

 

Requalificação do Pátio da Escola Básica de Lugar da 
Estrada 
- Execução de rede de abastecimento de água; 
- Execução de rede de drenagem de águas residuais 
domésticas; 
- Execução de rede de drenagem de águas pluviais; 
- Assentamento de lancil; 
- Assentamento de blocos pré-fabricados tipo 
  “Pavê”; 
- Construção de caixa de areia; 
- Construção de área para uma tabela de basquetebol 

24.813,97 € 12.521,83 € 2.724,98 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 110, 111 e 112 – Requalificação do Pátio da Escola Básica de Lugar da Estrada 

 
 

� FESTIVIDADES 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 
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Apoio às festividades, nomeadamente: 
- Comemorações de 25 Abril; 
- Semana da Juventude;  
- Campeonato Surf; 
- Corrida das Fogueiras; 
- Sabores do Mar; 
- Festa N. S. da Boa Viagem; 
- Triatlo; 
- Encontro Motard; 
- 24 horas a correr; 
- Futebol de Praia; 
- Carnaval Penicheiro; 
- Exposições. 

- 59.051,62 € 14.436,05 € 

 
� SANITÁRIOS E BALNEÁRIOS 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

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 da Praia do Baleal; 
- Balneário 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

690,92 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.319,98 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

� LAGOS/CASCATAS 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Manutenção e conservação de Lagos, Fontes e 
Cascatas no concelho 

349,32 € 4.410,27 € 1.481,76 € 

 
 

� PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Manutenção de parques de estacionamentos 657,36 € 836,04 € 555,89 € 

� ESPAÇOS VERDES 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 
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Conservação/manutenção de espaços verdes 994,94 € 1.695,04 € 1.279,21 € 

 
 

� PONTES E PONTÕES 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Reparações diversas em pontes e pontões 501,13 € 1.337,34 € 1.170,27 € 

Construção de Ponte Pedonal sobre o Rio do Casal 
Moinho 

4.677,18 € 4.118,20€ 1.618,27€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 113, 114 e 115 – Construção de Ponte Pedonal 

 
 

� HABITAÇÃO SOCIAL 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Reparações diversas em habitações sociais 
- Edifício Coosofi; 
- Bairro Fernão Magalhães; 
- Bairro Valverde; 
- Bairro Calvário; 
- Bairro Ex-Fundação Salazar; 
- Rua das Redes; 
- Rua dos Covos. 

28.535,46 € 77.295,04 € - 

Remodelação do fogo sito Rua 1.º de Maio Bloco 
1 R/Ch Dto.  

2.518,20 € 837,09 € - 

Remodelação do fogo sito Rua 1.º de Maio Bloco 
2 1.º Dto. 

2.735,74 € 2.979,39 € - 
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Fotografia 116, 117 e 118 – Remodelação do Bloco 2 1.ºDto. da Rua 1.º de Maio 

Remodelação do fogo sito Bairro do Calvário n.º61 1.608,69 € 899,84 € - 

Remodelação do fogo sito Bairro do Calvário n.º1 1.536,62 € 1.371,10 € - 

Remodelação/Ampliação do fogo sito Bairro do 
Calvário n.º112 

6.105,88 € 17.055,27 € - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 119, 120 e 121 – Remodelação/Ampliação do n.º112 do Bairro do Calvário 

Remodelação/Ampliação do fogo sito Bairro do 
Calvário n.º116 

7.044,58 € 18.049,03 € - 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 122, 123 e 124 – Remodelação/Ampliação do n.º116 do Bairro do Calvário 

 
 
 
 
 

� ILHA DA BERLENGA 
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INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Reparações diversas na Ilha da Berlenga 
- Reparações ao nível de carpintaria, canalização 
  e construção civil. 

2.507,86 € 4.929,42 € 97,42 € 

 
 

� INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA MÃO-
DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

Remodelação/Ampliação dos Balneários no Estádio do 
GDP para apoio ao Campo de Jogos no Parque 
Urbano 

14.054,34 € 10.061,84 € 4.970,57 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 125, 126 e 127 – Remodelação/Ampliação do balneário do GDP 
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5.2 Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas 
 

A actividade desenvolvida pela divisão durante o ano de 2008 relacionou-se basicamente no sector de gestão 

das empreitadas de obras públicas. A Câmara Municipal no ano de 2008 efectuou adjudicações de empreitadas 

de obras públicas no valor de 668.433,34€, sendo o valor acumulado das adjudicações das obras em curso no 

ano de 2008 de 776.908,10€. O valor total dos trabalhos realizados nas obras públicas durante o ano foi de 

172.286,76€, acrescido da revisão de preços no valor de 54.77,25€, 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 assegurar a representação 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; 

� Elaborar 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; 

� Colaborar na elaboração do Plano e Orçamento da Câmara Municipal; 

� Colaborar 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; 

� Participar nas reuniões de câmara, para apoio técnico ao executivo da Câmara Municipal; 

� 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 
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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; 

 

Obras por Empreitada 

 

Arranjos Urbanísticos do Campo da Republica, Envolvente à Fortaleza e à Igreja de S. Pedro 

Consignação da empreitada a 22/07/05 

Situação da empreitada em 2008 

 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Maio de 2007, tendo sido efectuada a recepção 

provisória da empreitada em 17 de Setembro de 2007.Foi efectuada a revisão de preços nº 7 da empreitada, em 

31 de Janeiro de 2008, no valor de 417,59€. 

       
           Vista da obra - Campo da República     Vista da obra - Passadiço 

A Conta da Empreitada foi realizada em 28 de Dezembro de 2008 da qual constam os seguintes elementos: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Contrato 13 Junho, 2005 

Auto de Consignação 12 Setembro, 2005 

Valor da Adjudicação 1.196.125,00 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 540 dias 

Prorrogações de prazo 31 dias + 36dias 

Recepção Provisória Parcial 1  31 Julho, 2006 

Recepção Provisória Parcial 2 14 Junho, 2007 

Recepção Provisória  17 Setembro, 2007 

Adiantamentos 365.000,00 € 
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Total de Trabalhos normais 1.189.774,60 € 

Revisão de Preços Trabalhos normais 55.749,17 € 

 Trabalhos a mais/menos -6.350,40 € 

Custo final da obra 1.245.523,77 € 

 

 

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 da empreitada em 2008 

 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Dezembro de 2007, com excepção da instalação 

eléctrica da fonte cibernética a qual foi concluída em Abril de 2008, tendo sido efectuada a respectiva recepção 

provisória complementar. Foi efectuada a revisão de preços nº 5 da empreitada, em 29 de Abril de 2008, no 

valor de 5.130,89€. 

 

Os trabalhos relativos ao “Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos” – lote 1, foram conluídos em 2007, 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. 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 ficou condicionado à certificação do 

projecto de instalações eléctricas da fonte cibernética. Após a certificação do projecto os trabalhos foram 

concluídos em Abril de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte Cibernética              Espaços verdes e cafetaria 
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Durante o ano de 2008 foram efectuadas as operações de manutenção dos espaços verdes da obra, de acordo 

com o previsto no contrato da empreitada, tendo sido efectuada a recepção definitiva dos espaços verdes em  

12 de Novembro de 2008. 

 

Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos: 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Contrato 1 Setembro, 2005 

Auto de Consignação  12 Setembro, 2005 

Valor da Adjudicação  3.798.841,87 €  

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 540 dias 

Prorrogações de prazo 59 dias + 123 dias 

Recepção Provisória Parcial 1  30 Julho, 2006 

Recepção Provisória Parcial 2 31 Julho, 2006 

Recepção Provisória Parcial 3 10 Agosto, 2007 

Recepção Provisória Parcial 4 21 Dezembro, 2007 

Recepção Provisória Parcial 5 25 Abril, 2008 

Recepção Definitiva Espaços Verdes 12 Novembro, 2008 

Adiantamentos 1.433.500,00 € 

Total de Trabalhos normais 3.708.584,99 € 

Revisão de Preços Trabalhos normais 174.364,57 € 

Trabalhos a mais/menos -90.256,88 € 

Custo final da obra  3.882.949,56 €  

 

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

 

 

 

Remodelação e Ampliação da Escola EB1 da Bufarda 

Consignação da empreitada a 11/09/06 
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Situação da empreitada em 2008 

 

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. Foi efectuada a revisão de 

preços nº 2 da empreitada, em 9 de Abril de 2008, no valor de 2.792,95€. 

 

 

Escola EB1 da Bufarda 

 

Foi efectuada a conferência das medições dos trabalhos a mais reclamados pelo empreiteiro, tendo sido 

concluído que a reclamação não tinha fundamento, dado que a medição dos trabalhos efectuada nos autos de 

medição estava correcta. 

Assim foi elaborada a conta final da empreitada em Dezembro de 2008, da qual constam os seguintes 

elementos:  

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Contrato 19 Maio, 2006 

Auto de Consignação  11 Setembro, 2006 

Valor da Adjudicação  299.191,12 €  

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 300 dias 

Recepção Provisória  10 Setembro, 2007 

Adiantamentos   

Total de Trabalhos normais 299191,12 

Revisão de PreçosTrabalhos normais 19945,65 

Trabalhos a mais/menos   

Custo final da obra  319.136,77 €  
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Recuperação da Igreja de S. José e Construção do Museu – 1ª Fase 

Consignação da empreitada a 11/09/06 

Situação da empreitada em 2008 

 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Abril de 2007, tendo sido efectuada a recepção 

provisória dos trabalhos contratuais da empreitada em 1 de Junho de 2007. Foi efectuada a revisão de preços 

nº 2 da empreitada, em 7 de Abril de 2008, no valor de 4.785,36€. 

 

  
 Estrutura da cobertura da Igreja  Construção do museu 

 

 

Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos:  

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 21-06-2006 

Contrato 11 Agosto, 2006 

Auto de Consignação  11 Setembro, 2006 

Valor da Adjudicação 117.568,92 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 180 dias 

Prorrogações de prazo 32 dias 

Recepção Provisória  1 Junho, 2007 

Adiantamentos  

Total de Trabalhos normais 117.568,91 € 

Revisão Trabalhos normais 4.785,36 € 

Trabalhos a mais/menos  

Custo final da obra 122.354,27 € 
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Remodelação e Ampliação da Escola EB1 nº 2 de Peniche 

Consignação da empreitada a 22/09/06 

Situação da empreitada em 2008 

 

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. Foi efectuada a revisão de 

preços nº 2 da empreitada, em 7 de Abril de 2008, no valor de 2.942,45€. 

 

      
            Escola EB1 nº2 de Peniche                                                                                        Campo polidesportivo 

 

Foi efectuada a conferência das medições dos trabalhos a mais reclamados pelo empreiteiro, tendo sido 

concluído que a reclamação não tinha fundamento, dado que a medição dos trabalhos efectuada nos autos de 

medição estava correcta. 

 

Assim foi elaborada a conta final da empreitada em Dezembro de 2008, da qual constam os seguintes 

elementos:  

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Contrato 19 Maio, 2006 

Auto de Consignação  22 Setembro, 2006 

Valor da Adjudicação 346.312,85 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 300 dias 

Recepção Provisória  10 Setembro, 2007 

Adiantamentos  

Total de Trabalhos normais 346.312,85 € 
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Revisão de Preços Trabalhos normais 22.778,37 € 

Trabalhos a mais/menos  

Custo final da obra 369.091,22 € 

 

 

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 da empreitada em 2008 

 

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. Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, 

em 26 de Novembro de 2008, no valor de -145,91€. O valor negativo da revisão de preços é justificado pela 

deflação que ocorreu nos custos dos materiais, com maior incidência no gasoleo, durante o período 

correspondente ao plano de trabalhos. 

 

    

Sinalização horizontal – execução dos traços de eixo e guias laterais 

 

 

Beneficiação das Estradas Municipais entre Ferrel e Atouguia da Baleia 
Construção de valetas 
 
Consignação da empreitada a 21/08/07 
Situação da empreitada em 2008 
 

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. Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, 

em 25 de Novembro de 2008, no valor de 1.208,96€. 
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                                                                                                  Valetas em betão 

 

 

 

 

 

 

Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 20 Dezembro, 2006 

Auto de Consignação  21 Agosto, 2007 

Valor da Adjudicação 45.630,00 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 90 dias 

Recepção Provisória  18 Dezembro, 2007 

Adiantamentos  

Total de Trabalhos normais 45.630,00 € 

Revisão de Preços Trabalhos normais 1.208,96 € 

Trabalhos a mais/menos  

Custo final da obra 46.838,96 € 

 

 

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 
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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. Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, 

em 25 de Novembro de 2008, no valor de 1.752,32€. 

 

 
                                                                                            Valetas em betão 

 

 

 

Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Contrato 22 Outubro, 2006 

Auto de Consignação  22 Outubro, 2006 

Valor da Adjudicação 90.975,62 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 30 dias 

Recepção Provisória  21 Dezembro, 2007 

Adiantamentos  

Total de Trabalhos normais 74.992,60 € 

Revisão de Preços Trabalhos normais 1.752,32 € 

Trabalhos a mais/menos  

Custo final da obra 76.744,92 € 

 

 

 

Construção de um Muro de Suporte na Rua dos Delgados – Casal Fetal 

Consignação da empreitada a 10/09/07 

Situação da empreitada em 2008 
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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.Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, em 

21 de Novembro de 2008, no valor de 254,48€. 

 

 
Muro de suporte da Rua dos Delgados 

 

 

Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 27 Junho, 2007 

Auto de Consignação  10 Setembro, 2007 

Valor da Adjudicação 18.182,73 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 90 dias 

Recepção Provisória  7 Dezembro, 2007 

Adiantamentos  

Total de Trabalhos normais 17.271,18 € 

 Revisão de Preços Trabalhos 

normais 
254,48 € 

48abalhos a mais/menos  

Custo final da obra 17.525,66 € 

 

 

Ampliação da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico da Bufarda 
Jardim de Infância 
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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. Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, 

em 21 de Novembro de 2008, no valor de 914,62€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 2 Maio, 2007 

Auto de Consignação  9 Maio, 2007 

Valor da Adjudicação 48.052,16 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 120 dias 

Recepção Provisória  13 Setembro, 2007 

Adiantamentos  

Total de Trabalhos normais 48.052,16 € 

Revisão de Preços Trabalhos normais 914,62 € 

Trabalhos a mais/menos  

Custo final da obra 48.966,78 € 

 

 

 

Construção das Novas Instalações da Acção Sócio Cultural e Comissão de Protecção de Menores 
Consignação da empreitada a 20/09/07 
Situação dos trabalhos 2008 
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Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Fevereiro de 2008, tendo sido efectuada a recepção 

provisória da empreitada em 2 de Junho de 2008.Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, em 21 

de Novembro de 2008, no valor de 1.488,12€.O valor dos trabalhos realizados no ano de 2008 foi de 

65.998,18€.  

  

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 só foram possíveis concluir em Fevereiro de 2008. 

 

   

       
                        Instalações dos serviços                                                                                                             Estado da obra 
  
 
 
 
Foi realizada a conta da empreitada na qual constam os seguintes elementos: 

 
 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 27 Junho, 2007 

Contrato 20 Setembro, 2007 

Auto de Consignação  20 Setembro, 2007 

Valor da Adjudicação 84.806,23 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 120 dias 

Recepção Provisória  2 Junho, 2008 

Adiantamentos  
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Total de Trabalhos normais 83.983,59 € 

Revisão Trabalhos normais 1.488,12 € 

Trabalhos a mais/menos  

Custo final da obra 85.471,71 € 

 
 

Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de Peniche 
Consignação da empreitada a 02/06/08 

Situação dos trabalhos 2008 

Os trabalhos relativos à empreitada foram concluídos em Outubro de 2008, tendo sido efectuada a recepção 

provisória da empreitada em 16 de Dezembro de 2008. O valor dos trabalhos realizados no ano de 2008 foi de 

22.678,70€.  

 
 
Houve a necessidade de alteração do tipo de cobertura prevista, uma vez que, se verificou em obra que a 

estrutura existente não se adequava ao suporte da cobertura preconizada no projecto em telha cerâmica. Assim, 

foi alterada para uma cobertura plana invertida com a realização da respectiva camada de forma e sua 

impermeabilização. Esta alteração foi efectuada sem custos adicionais. 

 

Verificou-se no decorrer da obra que as caixilharias existentes em madeira, estavam em mau estado de 

conservação não apresentando condições de recuperação, assim foi necessário efectuar um procedimento 

externo à empreitada para a aquisição de novas caixilharias em alumínio para a sua substituição. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                            Fachada do Edifício central                                                                                                        Instalações Sanitárias 
 
 
 

A empreitada teve trabalhos a menos no valor de 989,73€. 
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A conta final da empreitada encontra-se pendente da publicação dos indicadores económicos para efectuar a 

revisão de preços. 

 
 
 
 
 
 
 

Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche 
Consignação da empreitada a 14/07/08 

Situação dos trabalhos 2008 

 
O valor dos trabalhos realizados no ano de 2008 foi de 69.670,41€. Efectuados os trabalhos relativos à 

escavação primária dos talhões E e F do cemitério, verificou-se a existência de maciços rochosos nestes 

talhões. Dado que a escavação em rocha não estava prevista em projecto, foi efectuada a medição da 

escavação adicional em rocha nestes talhões, totalizando 206,05m3, representando 14,5% do volume de 

escavação destes talhões. Sendo a escavação em rocha um trabalho imprevisto, foi efectuado um contrato 

adicional no valor de 5.151,25€ para a adjudicação destes trabalhos, com comunicação ao tribunal de contas. 

Os trabalhos imprevistos de escavação em rocha nos talhões E e F foram realizados de acordo com o plano de 

trabalhos no mês de Novembro de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Escavação em rocha – Talhões E e F                                                                                             Aterro do Talhão E 

 

Foi efectuada a escavação primária dos talhões A e B nos quais não foi encontrada rocha.  

 

Foram iniciados os trabalhos de execução dos colectores pluviais, aplicação de lancil, muros de vedação e 

construção da arrecadação de apoio. Existem algumas adaptações ao projecto do edifício de apoio do 
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cemitério, as quais são necessárias realizar para a sua implantação, conforme registo em livro de obra, as quais 

se encontram em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicação de lancil, colectores pluviais Talhão E e F                                                                                              Aterro do Talhão  A    

                                   

Os trabalhos de escavação primária dos restantes talhões C, D e G, devido à gestão do espaço do estaleiro só 

estão previstos realizar em 2009. Só após a escavação primária nestes talhões se poderá concluir da 

necessidade de uma escavação adicional em rocha, onde podem existir trabalhos a mais. Está previsto a 

conclusão dos trabalhos da empreitada no final do mês de Agosto de 2009. 

 

Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e o Baleal 
Consignação parcial da empreitada a 11/12/08 

Situação dos trabalhos 2008 

 
O valor dos trabalhos realizados no ano de 2008 foi de 13.939,47€. Os trabalhos relativos a esta empreitada 

foram iniciados no mês de Dezembro de 2008, tendo sido efectuada uma consignação parcial dos trabalhos, 

dado que eram previsíveis condições atmosféricas adversas para a realização dos trabalhos previstos. Esta 

consignação apenas contemplou os trabalhos relativos ao reperfilamento transversal do pavimento da curva em 

que se previa efectuar uma sobreelevação. 

 

 

 

 

 

 

                        Sinalização dos trabalhos                                                                               Execução do reperfilamento de curva 

5.2.1 Sector de Fiscalização de Obras de Infra-estruturas Urbanísticas 
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Apresenta-se sucintamente o resumo das actividades desenvolvidas, durante o ano de 2008, pelo sector de 

fiscalização de Obras e Loteamentos, afecto à Divisão de Gestão de Empreitadas e Infra-estruturas 

Urbanísticas, ao qual compete, essencialmente: 

 

a) Efectuar o acompanhamento e fiscalização de obras de infra-estruturas urbanísticas a cargo de 

particulares e loteamentos urbanos; 

b)  Elaborar relatórios ou informações periódicas sobre a evolução da sua execução; 

c) Coordenar a gestão dos processos de loteamento, no que respeita às recepções de infra-estruturas 

urbanísticas; 

d) Fornecer aos demais serviços municipais a informação que dela devam ter conhecimento; 

e) Acompanhar a execução de obras executadas por serviços estranhos ao município ou por particulares 

que impliquem, directa ou indirectamente com o património municipal ou com infra-estruturas a cargo 

do município; 

f) Realizar vistorias para efeitos de recepção das infra-estruturas urbanísticas, tendo em atenção o 

prévio estudo do loteamento; 

g) Realizar vistorias para efeitos de divisão do prédio em Propriedade Horizontal e elaborar o respectivo 

auto de vistoria. 

h) Gerir e acompanhar obras a cargo do município, sempre que solicitado. 

 

Ao longo do ano de 2008 foram realizadas várias deslocações aos loteamentos, em diversos âmbitos, 

nomeadamente, na sequência de: 

 

� Pedidos de recepção provisória parcial/total ou definitiva das infra-estruturas urbanísticas; 

� Pedido de Alvarás de Autorização de Utilização; 

� Substituição / Redução de Garantia Bancária; 

� Acompanhamento e Fiscalização das Infra-estruturas Urbanísticas; 

� Entre outras solicitações. 

    

Na sequência destas visitas foram elaboradas informações e preparadas as vistorias solicitadas, assim como os 

respectivos autos. Foram realizadas, ainda, vistorias para efeitos de divisão do prédio em Propriedade 

Horizontal e no âmbito da verificação das condições de segurança e salubridade dos edifícios. Durante o ano 

transacto, foram acompanhadas várias obras, de entre as quais se destacam a execução dos arranjos de 

espaços exteriores das escolas EB1 N.º 3 de Peniche e Lugar da Estrada. 
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Coube a este sector a preparação do processo de aquisição de mobiliário escolar para jardins – de – infância e 

escolas de 1.º ciclo do ensino básico, assim como a posterior coordenação da distribuição do referido material. 

Foram ainda elaborados relatórios técnicos no que respeita às obras de conservação em edifícios escolares, 

nomeadamente Escola Integrada 1 2 3 e Luís Ataíde, em Peniche. Realizaram-se também outras informações, 

de cariz genérico, que se enumeram em seguida. 

 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS 

 

Durante o ano de 2008 foram visitados/fiscalizados os seguintes loteamentos. 

 

L4/97 – Forte da Luz, Peniche 

984 – I/DOM, Baleal Sol Village 2, Baleal 

L11/98 – “Outeiro da Aroeira e Capelão, Consolação 

L13/00 – “ Sítio do Carril”, Atouguia da Baleia 

L16/00 – “ Fonte do Rosário”, Peniche 

L6/04 – “ Pedreira”, Serra D’El Rei 

L6/95 – “ Lugar da Estrada”, Atouguia da Baleia 

L21/99 – Lugar do Cerco, Ferrel 

L07/01 – “Caminhos Velhos” – Geraldes 

L1/93 – Lapadusso, Peniche 

L12/99 – “ Casais do Júlio”, Geraldes 

L07/99 – “Casal dos Ninhos” – Baleal 

L16/99 – “Vale da Cal” – São Bernardino 

L17/99 – “Paraíso e Várzeas”, Casais de Mestre Mendo 

L17/97 – “ Casais do Baleal”, Ferrel 

L05/98 – “Prageira, Bairro do Fialho”, Peniche 

L02/03 Radar, Ferrel 

L17/98 – “Pisa Barros”, Peniche 

L8/99 – “ Lapa do Urso ”, Peniche 

L09/00 – “Travessa da Boa Vista” – Peniche 

L7/04 – “Casal do Guisado”, Reinaldes 

L17/01 – “Bosques”, Coimbrã 

Lot. Municipal – “Casal da Cruz”, Atouguia da Baleia 

L1/02 – “Cruz da Légua” 

Casal dos Ninhos – Ferrel 

Construções Estradense, Lda – Rua das Flores, Lugar da Estrada 
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L08/99 – “Lapa do Urso”, Lapadusso 

L18/01 “Pedras do Lagido”, Casais do Baleal. 

L15/96 – “Espinheira”, Atouguia da Baleia. 

  
ANÁLISE DE PROCESSOS 
 
� Elaboração de informações relativas aos processos analisados  

• L6/90 Fernando Teófilo Costa – “Casal do Pardal”, Ferrel; 
• L1/93 Construções Penichense, Lda “Lapa do Urso”, Peniche; 

• L4/02 Nis 8 Imobiliária e Inv. S.A. – “Gafas” e “Pousios”, Coimbrã; 

• L7/91 Francisco Carvalho Marçalo – Alto de Santa Cruz, Peniche 

• L15/96 José da Conceição Gonçalves – “Espinheira”, Atouguia da Baleia 

• L4/01 Ângelo Franco Sousa e Outro – São Bernardino 
• L8/99 Laroeste Construções, Lda – “Lapa do Urso”, Peniche 

• L16/00 Tolca – Construções Gestão Patrimonial e Comércio S.A. – “Fonte do Rosário”, Peniche 

• L12/99 – Pedra & Lar – Construção Civil , Lda – “Casais de Júlio”, Geraldes 
• L1/02 – Albifrank -Engenharia e Construções, Lda. – “Cruz da Légua” 

• L9/00 Ana Cristina Julião – Travessa da Boavista, Peniche 

• L11/98 Grafi Sociedade Imobiliária, Lda – “Outeiro da Aroeira Capelão”, Consolação 
• L13/00 Vigobra – Sociedade de Construções, Lda -  Sítio do Carril, Atouguia da Baleia 

• L16/90 Manuel Oliveira Dias - “Casal do Pardal”, Ferrel 

• L21/99 António Oliveira Teodoro – “Lugar do Cerco”, Ferrel 
• L7/01 – Imojúlio Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda – “Caminhos Velhos” Atouguia da Baleia 

• L7/04  - Passo em Frente, Construção Civil, Lda - “Casal do Guisado”, Reinaldes 

• L7/97 – Rogério Lopes Barardo – “Casais do Baleal”, Peniche 
• L07/99 António Antunes e Outros – “Casal dos Ninhos”, Casal do Baleal; 

• L4/97 Penichelar, Compra e Venda de Imóveis, Lda – “Forte da Luz”, Peniche 

• L18/01 Penichelar, Compra e Venda de Imóveis, Lda – “Pedras Muitas”, Peniche 
• L06/04 Civiserra – Construções, Lda. – “Pedreira”, Serra D’El Rei 

• L5/98 Maria Fernanda Martins Matias Garcia – “Prageira Bairro do Fialho Nordeste”, Peniche 

• L17/99 Construções Rogério e Filhos, Lda – “Paraíso e Várzeas”, Casais de Mestre Mendo 
• L17/01 Martinho da Conceição Marques – “Bosques”, Coimbrã 

• Grupilar Construções,Lda -  Construção de 21 moradias, São Bernardino 

• L17/98 Sociedade de Construção José Manuel Martins – “Pisa Barros”, Peniche 
• L1/00 Fernando Pereira Chagas – “Rua dos Canteiros”, Atouguia da Baleia 

• L1/00 Fernando Pereira Chagas – “Rua dos Canteiros”, Atouguia da Baleia 

• L2/05 Silrreira Construções, Lda – “Fonte”, Bufarda 
• Processo de Infra-estruturas – Construcouto, Lda, Ferrel 

• L984 – I/DOM Baleal Sol – Construções e Turismo, Lda – Núcleo “D” Urbanização do Baleal, Baleal 

• Lot. Municipal – Casal da Cruz, Atouguia da Baleia 
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� Agendamento e participação em reuniões, com técnicos e promotores 

� Actualização da Base de Dados – Loteamentos 

� Elaboração de 3 Auto de Recepção Definitiva e de 5 Autos de Recepção Provisória de infra-estruturas 

Urbanísticas 

 
INFORMAÇÕES DIVERSAS 
 

� Elaboração de informações relativas a assuntos diversos 

• Alteração de Certidão de Propriedade Horizontal (2 inf.) 

• Poço a céu aberto – Consolação 

• Artigo do Jornal “À espera de Godot”; 

• Participação (queixa) – depósito de entulho na via pública; 

• Abertura de Valas para perfuração de estradas para prolongamento de uma rede de distribuição de gás (São 

Bernardino e Ferrel); 

• Acidente com grua numa obra particular; 

• Incêndio num Restaurante em Serra D’El Rei; 

• Largura do Arruamento – Paraíso e Várzeas; 

• Esclarecimentos de Propriedade Horizontal; 

• Pedido de Declaração; 

• Abertura de um terraço embutido na cobertura; 

• Incumprimentos aos preceitos do DL 124/2006; 

• Colocação de Lombas Largas/passadeiras na Rua Principal (Bufarda) – Alteração de proposta (2inf). 

• Pedido de parecer técnico – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

• Prejuízos no pára-brisas de uma viatura 

• Alteração de proposta – colocação de lombas largas/passadeira na Rua Principal – Bufarda 

• Escola N.º 3 – Aquisição de Mobiliário Urbano 

• Pedido de aditamento à Certidão de Propriedade Horizontal 

• Exposição relativamente à Largura da Via – Casais de Mestre Mendo 

• Propriedade Horizontal – realização da vistoria 
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ÁLVARAS DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
 

� Elaboração de informações na sequência de pedidos de alvarás de autorização de utilização 

• Nelson Teodoro Anastácio; 

• Civiserra Construções, Lda, Lote 3; 

• David André Costa Gomes, Lote 13; 

• Guilherme da Silva Oliveira, Lote 3; 

• Nuno Eduardo Faustino Rainha, Rua Das Flores; 

• Luís José Ferreira Gomes, Lote 3; 

• Luís José Ferreira Gomes, Lote 4; 

• Construções Rogério & Filhos, Lda L44; 

• Construções Rogério & Filho, Lda L46; 

• Construções Rogério & Filho, Lda L52; 

• Construções Rogério & Filho, Lda L53; 

• Construções Rogério & Filho, Lda L35; 

• Fábio dos Santos Madeira; 

• João Artur dos Reis Simões; 

• Luís Gonzaga Gomes Sebastião; 

• Luís Jacinto dos Santos; 

• Proc. de Utilização n.º 105/08 – J.C. Carreira Construções, Lda. Lote 4; 

• Proc. de Utilização n.º 124/08 – Construções Rogério & Filho, Lda. Lote 45; 

• Proc. de Utilização n.º 131/08 – Joaquim Arnaldo Henriques Aniceto, Lote 19; 

• Proc. de Utilização n.º 134/08 – Vítor Manuel Gil, Lote 5; 

• Proc. de Utilização n.º 135/08 – Civiserra, Lda, Lote 12; 

• Proc. de Utilização n.º 136/08 – Francisco Elias Soares, Lote 1; 

• Proc. de Utilização n.º 137/08 – Consferrel, Lda, Lote 19; 

• Proc. de Utilização n.º 138/08 – Consferrel, Lda, Lote 20; 

• Proc. de Utilização n.º 141/08 – Construções J. S.R. Monteiro, Lda, Lote 37 

• Proc. de Utilização n.º 143/08 – Civiserra, Lda, Lote 5; 

• Proc. de Utilização n.º 144/08 – Sitacim, Lda, Lote 2; 

• Proc. de Utilização n.º 145/08 – Sitacim, Lda, Lote 4; 

• Proc. de Utilização n.º 146/08 – Sitacim, Lda, Lote 6; 

• Proc. de Utilização n.º 149/08 – Dinoalves, Lda. Lote 27; 

• Proc. de Utilização n.º 151/08 – Sociedade de Construções Teodoro & Doirado Lote 12; 

• Proc. de Utilização n.º 152/08 – Sociedade de Construções Teodoro & Doirado Lote 15; 

• Proc. de Utilização n.º 161/08 – Humberto Jorge – Construções Lda. Lote 38; 

• Proc. de Utilização n.º 164/08 – Construções Gomes, Lda. Lote 10; 
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• Proc. de Utilização n.º 165/08 - Lagarfil, Lda. Lote 4; 

• Proc. de Utilização n.º 166/08 - Lagarfil, Lda. Lote 5; 

• Proc. de Utilização n.º 171/08 - José Rui Cordeiro Pinto, Mulher & Filhos, LDA. Lote 20 

• Proc. de Utilização n.º 174/08 - José Rui Cordeiro Pinto, Mulher & Filhos, LDA. Lote 21 

• Processo nº171/08 – José Rui Cordeiro Pinto Mulher, Lda 

• Processo nº182/08 – Civiserra Construções, Lda 

• Processo n.º183/08 – Penichelar, Lda 

• Processo n.º184/08 – António Mateus Jesus Rosa 

• Processo n.º 185/08 – António Mateus Jesus Rosa 

• Processo n.º 186/08 – António Mateus & Eduardo Nunes, Lda 

• Processo n.º 195/08 – António Mateus & Eduardo Nunes, Lda 

• Processo n.º 193/08 – Construções Gomes, Lda 

• Processo n.º 194/08 – Construções Gomes, Lda 

• Processo n.º 200/08 – Carlos Manuel Vieira Soveral 

• Processo n.º 201/08 – Silrreia, Lda 

• Processo n.º 202/08 – Silrreia, Lda 

• Processo n.º 203/08 – Silrreia, Lda 

• Processo n.º 204/08 – José Marques Correia Ganhão 

• Processo n.º 208/08 – José Pedro da Silva 

• Processo n.º 209/08 – Construções Rogério & Filho, Lda 

• Processo n.º 210/08 – Rodolfo Leal de Ascenção  

• Processo n.º 212/08 – Consferrel, Lda 

• Processo n.º 215/08 – Nidía Oliveira Martins 

• L06/04 – “Civiserra Construções, Lda , Pedreira” Serra D’El Rei (Lote 02); 

• L21/99 – “Lugar do Cerco”, António Oliveira Teodoro e Outros, Sociedade Construção Teodoro & Doirado, Lda 

(Lote 13); 

• L06/95 – “Lugar da Estrada, Atouguia da Baleia, Guilhermino da Silva Oliveira” (Lote 3); 

• L07/01 – Urbanização dos Lavadouros – Caminhos Velhos (Lote 13); 

• L01/93 – Construções Penichense, Lda, Lapadusso (Lote 4); 

• Construções Estradense , Lda – Rua das Flores, Lugar da Estrada 

 

� Deslocação/visitas ao locais para verificação de infra-estruturas. 
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PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 

� Realização de vistorias ao abrigo dos art. 1415 e seguintes do Código Civil 

• Data: 04.03.2008, em nome de Adalberto Martins Tavares, Casalinho do Pescador, São Bernardino 

• Data: 23.01.2008, em nome de Nuno Paulo Ricardo Henriques, Rua António Cervantes, 107 Peniche 

• Data: 04.03.2008, em nome de Paulo Jorge Filipe Veloso, Travessa dos Clérigos Geraldes 

• Data: 07.04.2008, em nome de Submerci Construções e Urbanizações, Lda Prédio sito na Rua Cruz da Légua; 

• Data: 08.04.2008, na Rua Nossa Senhora da Esperança, n.º 31 

• Data: 08.04.2008, Rua Nossa Senhora da Boa Esperança, Lugar da Estrada; 

• Data: 20.05.2008 Av. da Liberdade, Serra D’El Rei; 

• Data: 20.05.2008, Outeiro da Aroeira, Consolação, Lote 20; 

• Data: 20.05.2008, Outeiro da Aroeira, Consolação, Lote 21; 

• Data: 30.05.2008, Rua da Praia/ Rua da Palmeira – São Bernardino; 

• Data: 02.06.2008, Rua Joaquim António Aguiar; 

• Data: 17.06.2008, Rua N.ª Sr.ª do Rosário, N.º 9, Bufarda; 

• Rua da Paz N.º 3 e N.º 5, Peniche; 

• Forte da Luz, Lote 35, Peniche; 

• Rua António Vala Saldanha, n.º 29, 31, 33, 35; 

• Travessa da Misericórdia, n.º 4 Bufarda; 

• Atouguia da Baleia, Filipe Correia Delgado; 

• Estrada dos Remédios, Paula Isabel Sousa; 

• Rua Marechal Gomes Freire de Andrade, n.º 77; 

• Rua da União, Travessa da Bica; 

• Casal Moinho, em nome de Paulo Jorge Sousa;  

• Data: 19.09.2008, São Bernardino, José António Ferreira Matos; 

• Data: 06.10.2008, Frente ao Mar – Habitação e Turismo, S.A.; 

• Data: 06.10.2008, Carlos Miguel Teodoro Ratola; 

• Rua do Ribeirinho, Baleal Casa; 

• Gualdino Conceição Pinto, Paço; 

• Maria Albina Ferreira, em Peniche; 

• Certidão em nome de Duarte Monteiro Tomé – Ilha do Baleal, Rua Dr. Formozinho Sanchez, n.º 6, n.º 8, n.º 10 

• Consulta do Processo – Leonilde Maria Dias Ferreira; 

� Estudo e análise de processos 

� Elaboração de autos de vistoria 

� Atendimento a munícipes para esclarecimento de dúvidas no que respeita a requerimentos. 
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INFORMAÇÕES CERTIDÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
 

� Elaboração de 23 informações para emissão de certidão de infra-estruturas:  

• Francisco Sabino da Mata 

• Consferrel – Construções, Sociedade Unipessoal, Lda, (Loteamento Urbaleia Lote 2) 

• Consferrel – Construções, Sociedade Unipessoal, Lda,  (Construções Penichense, Lda,Lote 2) 

• Civiserra Construções, Lda, Lote 2, 3, 4 

• Civiserra Construções, Lda, Lote 5, 6, 12 

• Construções Geraldes, Lda, Lote 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

• Construções Orlando Ferreira Unipessoal, Lda, Lote 6 e 7 

• Cooperativa Agrícola de Serra D’El Rei, Lote D 

• Francisco José Manuel Marques, Lote 7 

• Habipen Sociedade de Construções, Lda (2 inf.) 

• Imojúlio Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda, Lote 6, 7, 48, 49 e 51 (5 inf.) 

• Laroeste Cosntruções Lda, Lote 1, 2 e 4 

• Pedra e Lar, Construção Civil, Lda, Lote 18, Lote 4, Lote 16, Lote 21 

• Penichelar, Compra e Venda de Imóveis, Lda, Lote 2, 6, 7, 8, 9, 10-A, 10-B, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

28, 29 e 30 

• Ricardo João Leal Ascenção 

• Silrreira Construções, Lda 

• Sitacim, Construções Imobiliária Unipessoal, Lda Lotes 2, 3, 4, 5 e 6 

• Sociedade Construção Teodoro & Doirado, Lda  

• Jorge Humberto Elias Martins, Lote 11 

• Frente ao Mar Habitação e Turismo S.A. Lote 5 e 6 

• Cristina Maria Alves Albano Santos Lotes 22, 23, 34, e 36 

• Humberto Jorge construções, Lda, Lotes 30, 31, 32, 38 e 39 

• Manuel Jesus Santos Construções Sociedade Unipessoal, Lda Lotes 14, 15 e 41 

 

� Deslocação/visitas ao locais para verificação de infra-estruturas 
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VISTORIAS 
 

�       07.07.2008 - Realização de vistoria ao restaurante “Nau dos Corvos”; 

 

 

 

 

 

 

 

 “Nau dos Corvos” fachada exterior e interior do bar 

 

� 06.08.2008 - Realização de vistoria para efeitos de verificação do cumprimento do projecto de segurança 

contra risco de incêndios – Galerias D. Luís de Ataíde; 

� 14.08.2008 - Realização de vistoria às condições de segurança e salubridade do edifício de habitação 

unifamiliar em construção, nos termos dos artigos 89.º e 90.º do RJUE – Moradia na Rua Raul Brandão, 

Lapadusso; 

� 27.08.2008 - Realização de vistoria às condições de segurança e salubridade do edifício de habitação 

unifamiliar em construção, nos termos dos artigos 89.º e 90.º do RJUE –Rua José Estêvão, n.º 12, Peniche; 

� 28.08.2008 - Realização de vistoria às condições de segurança e salubridade do edifício do Molhe Leste, 

relativamente às obras de beneficiação, nos termos dos artigos 89.º e 90.º do RJUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior do edifício Molhe Leste 

 

� 17.09.2008 - Realização de vistoria às condições de segurança e salubridade de um edifício de 

habitação unifamiliar, nos termos do artigo 89.º e 90.º do RJUE – Rua José Estêvão, Peniche; 

� 17.09.2008 - Realização de vistoria às condições de salubridade do estabelecimento de bebidas – 

Estrada Nacional, Atouguia da Baleia; 
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� 08.10.08 – Bloco “B” Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Consolação Peniche Realização de vistoria às 

condições de segurança e salubridade, nos termos do artigo 89.º e 90.º do RJUE 

� Edifício Berlenga – Peniche; 

� Gaveto da Rua Afonso Costa com a Travessa Nossa Senhora da Conceição;  

� Vistoria ao Circo; 

�    Realização de 11 Vistorias para efeitos de Recepção das Infra-estruturas 

� 18.01.2008 – L1/93 “Lapadusso”, Peniche, em nome de Construções Penichense, Lda 

� 06.02.2008 – L15/96 “Espinheira, Atouguia da Baleia”, em nome de José da Conceição Gonçalves 

� 22.10.2008 – L13/00 “Sítio do Carril – E.N. 114”, Atouguia da Baleia, Peniche em nome de Vigobra 

Sociedade Construções, Lda 

� 06.02.08 – L7/91 “Alto de Santa Cruz” Peniche em nome de Francisco José Carvalho Marçalo 

� 06.02.08 – L1/00 “Rua dos Canteiros”, Atouguia da Baleia em nome de Fernando Gualberto Pereira 

Chagas 

� 13.02.08 – L4/02 “Gafas e Pousios”, Coimbrã em nome de Nis 8 Imobiliária e Investimentos 

� 01.04.08 – L6/04 “Pedreira”, Serra D’El Rei, em nome de Civiserra – Construções, Lda 

� 09.04.08 – L6/95 “Lugar da Estrada”, Atouguia da Baleia, em nome de Guilhermino da Silva Oliveira 

� 22.10.08 – 984-I/DOM “Núcleo D, Urbanização do Baleal”, Baleal em nome de Baleal Sol – 

Construções e Turismo, Lda 

� 12.11.08 – L9/00 “Travessa da Boavista”, Peniche em nome de Ana Cristina Gomes Silvério Julião e 

Outros; 
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ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
 

ESCOLA BÁSICA DE 1.º CICLO, LUGAR DA ESTRADA – ATOUGUIA DA BALEIA 
 

� Visita ao pátio escolar; 

� Estudo e análise do projecto de espaços exteriores da escola EB1 de lugar da Estrada, Atouguia da 

Baleia 

� Quantificação dos materiais a aprovisionar para obra e elaboração do projecto de rede de águas 

pluviais; 

� Acompanhamento e coordenação dos trabalhos de execução em Obra do Projecto de Espaços 

exteriores da Escola EB1 de Lugar da Estrada; 

� Acompanhamento da prestação de serviços de fornecimento e aplicação de equipamento infantil e 

mobiliário urbano 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pátio escolar – Antes da Intervenção 
 
 

Durante a Intervenção – execução dos trabalhos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Trabalhos de escavação e terraplanagem  Execução dos muretes das rampas 
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Execução da drenagem do “mini campo” de Basquetebol   Reboco do muro e assentamento de lancil 

      

 

 

 

 

 

 

 

Assentamento de blocos de cimento pré-fabricados, 

execução do pavimento cimentado para revestimento mistura 

betuminosa   

Assentamento de blocos pré-fabricados, execução de cortes 

e remates, recuperação do muro de entrada e aplicação de 

mobiliário urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após intervenção – Parque infantil e “passeio das aromáticas”                Espaço de recreio – “Mini campo” de Basquetebol 
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Parque Infantil 

 
ESCOLA BÁSICA DE 1.º CICLO, N.º 3 – PENICHE 
 

� Visita ao pátio escolar; 

� Estudo e análise do projecto de espaços exteriores da escola EB1 N.º 3  

� Quantificação dos materiais a aprovisionar para a obra e elaboração do projecto de rede de águas 

pluviais 

� Acompanhamento e coordenação da execução em Obra do Projecto de Espaços exteriores da Escola 

EB1 n.º 3, Peniche 

� Acompanhamento da prestação de serviços de fornecimento e aplicação de equipamento infantil e 

mobiliário urbano na escola n.º 3 

� Acompanhamento da prestação de serviços de fornecimento e aplicação de equipamento desportivo 

na escola n.º 3 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de recreio do pátio escolar – Antes da Intervenção 
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Durante a Intervenção – execução dos trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos de escavação e terraplenagem 

 

 

 

 

 

 

 

Execução do sistema de drenagem  

do Campo Polidesportivo 

Betonagem do muro 

 

 

 

 

 

 

 

 
Execução do reboco do muro Betonagem do C. Polidesportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assentamento de blocos pré-fabricados  Regularização do pav. com “tout-venant” e execução da vedação 
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     Conclusão das plantações da hortinha pedagógica   Execução de cortes e remates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após intervenção – Campo Polidesportivo e Parque Infantil 

 

 
 
 
 

Execução das Infra-estruturas exteriores 
 

� Acompanhamento da Execução das infra-estruturas exteriores afectas ao condomínio de 21 moradias 

na rua da União em São Bernardino, pela Grupilar Construções, Lda; Elaboração de Informação 

� Acompanhamento de trabalhos na Via Pública 

� Acompanhamento da Execução da Rampa da Caixa Geral de Depósitos 
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CONCURSO MIBILIÁRIO ESCOLAR - 2009 
 

� Recolha de Informação junto das educadoras e professoras dos respectivos estabelecimentos de 

ensino – Mobiliário adquirido no ano de 2007 

 
          Escola EB1 N.º 2, Peniche; 

          Escola EB1 e Jardim-de-infância, Bufarda 

 
� Recolha de Informação junto das educadoras e professoras dos respectivos estabelecimentos de 

ensino – Mobiliário a adquirir no presente ano 

 

          Escola EB1, N.º 4, Peniche; 

          Escola EB1, Ferrel; 

          Jardim-de-infância “Colónia Balnear”, Peniche; 

 
 

 

 

 

 

 

Sala EB1 – Bufarda Jardim-de-infância – Bufarda 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jardim-de-infância – Colónia Balnear 
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Jardim-de-infância –Escola N.º 4 

 

 

 

 

 

 

 

Salas do 1.º ciclo – Escola N.º 4 e EB1, Ferrel 

 

 

� Elaboração de Mapa de Quantidades, Caderno de Encargos e Estimativa Orçamental para Concurso 

limitado sem publicação de anúncio para aquisição de mobiliário escolar para escolas básicas de 1.º 

ciclo e Jardins-de-infância; 

 

� Elaboração de respectivas informações; 

 

� Abertura de propostas; 

 

� Elaboração do relatório de análise de propostas; 

 

� Coordenação da distribuição do mobiliário pelas respectivas escolas; 
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Jardim-de-infância de Geraldes 

 

 

 

 

 

 

 

Jardim-de-infância de Ribafria 

 

 

 

 

 

 

 

Sala EB1 de Serra D’El Rei 
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OUTRAS ACTIVIDADES 
 
� 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; 

� Realização de vistorias, às escolas, para avaliação geral, no que concerne a obras de construção e 

conservação.  

- Vistoria à escola Básica Integrada – Peniche 

- Vistoria à escola básica 2, 3 – Atouguia da Baleia 

- Vistoria à escola básica 2, 3 – D. Luís de Ataíde  

 

� Elaboração de 2 relatórios técnicos e estimativas orçamentais relativas aos trabalhos a realizar nas Escola 

Básica Integrada 1 2 3 – Peniche e Escola Básica 2, 3 D.Luís de Ataíde 

 

 

 

 

 

 

 

Escola EBI Peniche 

 

 

 

 

 

 

 

Escola EB 2,3 D. Luís Ataíde, Peniche 
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� Elaboração e desenvolvimento da Proposta e Estudo da Execução de Lombas Redutoras de Velocidade 

Associadas a Passagem de Peões; (2 Deslocações ao local com o Sr. Presidente da Junta de Atouguia da 

Baleia e elaboração de 2 informações); 

 

 

 

 

 

 

 

 Rua Principal – Bufarda 

 

� Verificação dos trabalhos realizados pela empresa responsável pela instalação da TV, por cabo, no 

Lapadusso; 

� Execução dos projectos de drenagem de águas pluviais das escolas EB1 – Lugar da Estrada e EB1 N.º 3 

de Peniche; 

�  Colaboração na marcação das passadeiras no loteamento de “Caminhos Velhos” (Eng.ª Florinda Monteiro, 

Eng.º Ramiro); 

� Coordenação da aplicação dos sinais de trânsito no Jardim-de-infância de Geraldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de Triciclos, Sinalização – JI, Geraldes 
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� QUADRO RESUMO 
 

 

 TOTAIS 

Informações 

Loteamentos 56 

Certidões 23 

Alvarás de Utilização 63 

Diversas 22 

Vistorias 

Fiscalização de Loteamentos 28 

Propriedades Horizontal 27 

 Recepção de Infra-estruturas Urb. 11 

Edifícios Camarários 2 

Segurança e Salubridade 8 

Circo 1 

Autos 

Recepção de Loteamentos 5 

Propriedade Horizontal 29 

Obra 

Acompanhamento de Obras a Cargo Do 
Município 

2 

Acompanhamento de Obras particulares 3 

Concursos 

Análise de propostas 1 

Lançamento de Concurso 1 

Relatórios 

Assembleia Municipal 4 

Técnicos 14 

Atendimentos (número estimado) 48 
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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 Junto do Edifício das Juntas de Freguesia da Cidade e Bairro Arco 

Íris; 

� Adjudicação de 55 colunas e luminárias de iluminação pública para diferentes arruamentos da cidade 

de Peniche: 

o Baluarte de S. Vicente; 

o Jardim Principal; 

o Jardim da Cascata; 

o Rua da Escola de Pesca; 

o Rua Miguel Torga; 

o Rua dos Airinhos; 

o Traseira de edifícios junto à rua Cidade de Seia 

� Instalação de colunas, e luminárias, de IP de 4m hu, no lotemanto junto da escola EB23 de Atouguia da 

Baleia; 

� Instalação de novas luminárias na rua Garrett e Rua 1º Dezembro, em Peniche; 

� Instalação de colunas e  luminárias, de 8m hu, junto do Centro de Dia de Ferrel; 

� 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: 

o Rua da Pedreira – atouguia da Baleia; 

o Rua Rainha Stª Isabel – Atouguia da Baleia; 

o EN 114 – Parque de Merendas – Atouguia da Baleia; 

o Rua Principal – Bufarda; 

o Rua Direita – Bufarda; 

o Rua Principal – Casais do Júlio; 

o Tv. Junto da Igreja – Casais do Júlio; 

o Rua Vale Moreira – Coimbrã; 
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o Rua do Poço – Coimbrã; 

o Casal Salgueiro; 

o Rua S. Marcos – L. Estrada; 

o Rua da Esperança; 

o Rua Mendes Fróis Osório – Casais Mestre Mendo; 

o Rua do Aterro – Serra D´El-Rei; 

o Rua S. Sebastião – Serra D´El-Rei; 

o Rua do Aterro – Serra D´El-Rei; 

o Rua da Varginha – Serra D´El-Rei 

o Rua Alto da Boneca – Peniche; 

o Rua do Farol Sul – Peniche; 

o Marginal Sul – Peniche; 

 

� Iluminação de Segurança: 

o Aquisição e instalação de coluna e luminária específicas para iluminação de passadeiras, 

colocada junto da Escola EB1 nº 1 de Peniche. 

 

� Reforço da iluminação do Campo de Relva Sintética do Parque Urbano 

 

Manutenção de Escolas do 1.º ciclo EB e Jardins de Infância 

Execução durante o mês de Setembro dos trabalhos de reparação, manutenção e substituição das instalações 

eléctricas das escolas do 1.º ciclo. Remodelação e ampliação da instalação eléctrica do Jardim de Infância de 

Geraldes.  

 

Conservação de Edifícios Municipais 

Trabalhos de reparação das instalações eléctricas em edifícios municipais, Parque de Campismo, Fortaleza, 

Espaços comuns dos edifícios de habitação social, etc. 

 

Empreitadas 

Fiscalização das empreitadas de reabilitação do antigo edifício da DHU, Arranjo paisagístico da Prageira e 

Parque Urbano da entrada da cidade. 

 

 

 



142 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

Projecto de Inovação e Modernização  

 

Sector de Informática 

� Instalação do novo servidor nas Piscinas Municipais; 

� Instalação e apoio na instalação de software para Relógio de Ponto nos SMAS; 

� Alteração do cabo em fibra óptica que liga os edifícios da Vasco da Gama e Paços do Concelho, para 

velocidades de Gigabit; 

� Alteração e instalação de novo sistema de Gestão de Bases de Dados Relacionais; 

� Apoio às actividades a desenvolver no âmbito do projecto Oeste Digital; 

� Preparação da INTRANET e sua instalação em alguns terminais; 

�  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, de curso de informática, via 

profissional; 

� 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; 

� Manutenção dos Servidores da Câmara e SMAS; 

� Manutenção das Bases de Dados da Câmara e SMAS; 

� Instalação de diversas e configurações de computadores e impressoras. 

 

Oeste Digital 

Foram desenvolvidas as seguintes actividades: 

 

� Dinamização e implementação do Portal do município, premiado como a 3ª melhor presença na WEB, 

no contexto dos portais municipais do País. Prémio atribuído pelo Laboratório de Estudo e 

Desenvolvimento da Sociedade de Informação da Universidade do Minho em parceria com a SAPO 

Local; 

� Configuração e transmissão em directo do Carnaval Penicheiro 2008 e outros eventos através do portal 

do município; 

� Emissão de Plantas de Localização on-line; 

� Colocação de um quiosque com acesso à Internet no Posto de Turismo; 

� Continuação da implementação dos projectos iniciados no ano anterior. 
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Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

 

Este gabinete teve a seguinte actividade: 

� Monitorização da Carta Educativa: esquematização e redacção da metodologia seguida no processo 

de monitorização para apresentação em CME; 

� Elaboração da estrutura SIG de apoio à Protecção Civil; 

� 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; 

� 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; 

 

Espaço INTERNET 

� Continuação da formação denominada: “Seniores na Onda Digital”. Esta formação envolveu as 

Juntas da Cidade que manifestaram interesse em implementar esta actividade e terminou com a 

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 dos Servços Municipalizados; 

� 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; 

� Orientação de estágios curriculares de alunos de escolas profissionais. 
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Relatório de Gestão 2008 

 

Gráficos de utilização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Em 2008 o Espaço funcionou apenas com 1 monitor

 

Gabinete de Comunicação e Imagem

Realização de mais de 350 suportes informativos de apoio a actividades, obras e serviços promovidos pelo 

município. 

 

Programa Foral – Certificação de Qualidade 

Implementação do sistema de Gestão da Qualidade, com o objectivo de Certificação dos Serviços de Higiene e 

Limpeza, pela norma internacional de qualidade ISO9001. 

 

Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

Nota: Em 2008 o Espaço funcionou apenas com 1 monitor 

Gabinete de Comunicação e Imagem 

Realização de mais de 350 suportes informativos de apoio a actividades, obras e serviços promovidos pelo 

Certificação de Qualidade  

Implementação do sistema de Gestão da Qualidade, com o objectivo de Certificação dos Serviços de Higiene e 

ernacional de qualidade ISO9001. No âmbito do programa FORAL, programa da 

 

 

Realização de mais de 350 suportes informativos de apoio a actividades, obras e serviços promovidos pelo 

Implementação do sistema de Gestão da Qualidade, com o objectivo de Certificação dos Serviços de Higiene e 

No âmbito do programa FORAL, programa da 
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Administração Central para financiamento de acções de formação de trabalhadores da Administração Local, 

surgiu em Setembro de 2006 a oportunidade de candidatar a formação/acção no sector da Qualidade, em 

particular na norma ISO 9001:2000. 

 

O processo de candidatura ao FORAL foi coordenado pela Associação de Municípios do Oeste, e resultou de 

uma proposta do Município de Peniche. Os Serviços de Higiene e Limpeza (SHL) foram a Área da autarquia 

escolhida para o desenvolvimento da acção de formação. 

 

O projecto iniciou-se em Novembro de 2007, com a colaboração de consultores da IBEROGESTÂO, e o 

Sistema iniciou-se em Maio de 2008. 

 

A Politica da Qualidade é um instrumento indispensável ao sistema e consiste no seguinte: 

 

“O Departamento de Energia e Ambiente do Município de Peniche, no âmbito da sua Missão de garantir a 

prossecução das atribuições das Divisões e Serviços que o integram, pretende que no sector de Higiene e 

Limpeza seja assegurada que a gestão do sistema de Resíduos Sólidos Urbanos e a Limpeza Urbana e dos 

Edifícios Municipais se cumpra garantindo a qualidade dos mesmos e a satisfação das expectativas dos seus 

Munícipes/Cidadãos. 

 

Nesse sentido, declara o seu empenho e compromisso em desenvolver uma Política da Qualidade que 

assegure rigor, transparência e excelência dos serviços prestados, satisfazendo continuamente as 

necessidades e expectativas dos seus munícipes/cidadãos, assente nos seguintes princípios: 

 

� Fomentar a identificação clara, inequívoca e actualizada das necessidades do serviço através da 

audição dos munícipes/cidadãos, adoptando uma postura de forte orientação para este tipo de 

cliente; 

� Garantir as condições para dispor de uma equipa de colaboradores motivada e competente, 

auscultando as suas opiniões, identificando os meios necessários e promovendo a sua participação em 

acções de formação adequadas; 

� Assegurar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade que cumpra com os requisitos da 

norma NP EN ISO 9001, que garanta a definição e observância de objectivos de qualidade numa 

perspectiva de melhoria contínua do serviço prestado; 

� Identificar e envolver outros serviços e colaboradores da autarquia necessários à satisfação do 

munícipe/cidadão e à manutenção da Gestão implementada.” 
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Modelo de Gestão Integrado do Serviço de Higiene e Limpeza 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços envolvidos no Projecto 

� Cerca de 70 colaboradores dos Serviços de Higiene e Limpeza; 

� O Director do DEA – Gestão; 

� O Chefe da DASU – Responsável pelos processos operativos SHL; 

� O Secretariado do DEA – Atendimento SHL; 

� A Secção de Aprovisionamento – Compras SHL; 

� A Oficina Municipal – Manutenção de Viaturas dos SHL; 

� Secção de Recursos Humanos – Formação colaboradores dos SHL. 

 

Diversos 

� Tratamento de inquérito de Satisfação de Clientes, feito no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade 

� Elaboração de diversas propostas, e respectivos cadernos de encargos, para aquisição de bens e 

serviços; 

� Gestão do Processo da feira mensal. Adaptação às novas exigências da legislação nos termos do 

Decreto-Lei n.º 42/2008. Apoio à elaboração do novo regulamento.  

� Gestão da utilização dos Autocarros Municipais; 

� Concursos de Pessoal – Entrevistas de selecção; 

� Envolvimento na implementação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP); 

� Plano de implementação de um Sistema de Gestão Documental, electrónico; 
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� Candidatura das praias ao galardão Bandeira Azul da Europa 2008; 

Envio de relatório à CCDR-LVT sobre a situação da Praia de S. Bernardino, no âmbito das questões 

colocadas pela CCDR-LVT, no processo de candidatura desta praia a BAE; 

� Acompanhamento do “Estudo Específico de Recuperação Biofísica do Cordão Dunar”, no âmbito das 

acções programáticas do POOC, para a UOPG9; 

� Continuação da implementação do Sistema de Protecção Dunar das praias de Peniche; 

� Preparação da Época Balnear, em colaboração com os Concessionários de praia e Capitania do porto 

de Peniche 

� Apresentação de candidatura ao SAMA (Sistema de Apoio à Modernização Administrativa); 

� Proposta e implementação de encaminhamento a destino final de resíduos verdes e madeiras, 

permitindo a sua valorização; 

� Coordenação das actividades da Entidade Inspectora dos elevadores do concelho de Peniche; 

� Estudo e implementação de novas localizações para colocação de ecopontos em todo o Concelho; 

� Apoio à preparação da abertura oficial da época balnear em Peniche, promovida pelo Instituto de 

Socorros a Náufragos; 

� Apresentação do modelo de desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica do Município de 

Peniche, no Fórum 2008 da AUTODESK; 

� Adjudicação de serviço de desmantelamento de viaturas, para Veículos em Fim de Vida; 

� Adjudicação de plataforma para pessoas com mobilidade condicionada, a instalar no novo autocarro 

municipal; 

� Deslocação às Ilhas Atlânticas da Galiza, constituídas como reserva natural, para avaliação do sistema 

de organização e gestão existente; 

� Dinamização da formação, de acordo com o plano elaborado, para todos os colaboradores do Serviço 

de Higiene e Limpeza, nas áreas da Segurança no Trabalho e Técnicas de Comunicação; 

� Recepção do Espaço Verde do Parque Urbano da Cidade; 

� Adjudicação da manutenção do Espaço Verde do PU; 

� Infra-estruturas de gás natural para o concelho de Peniche. Colaboração com a Lusitânia-Gás, para a 

instalação deste tipo de infra-estrutura. 
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Relatório de Gestão 2008 

6.2 Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos
 

Resíduos Sólidos Urbanos 
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Feira Mensal – Gráfico de receita mensal 

 

 

 

Diversos – Gestão Ambiental 

� Elaboração de caderno de encargos e propostas de aquisição para diversos serviços e equipamentos 

na área dos serviços urbanos e ambiente; 

� Implementação dos processos operativos do Sistema de Gestão da Qualidade nos Serviços de Higiene 

e Limpeza; 

� Coordenação e execução das Actividades de Educação Ambiental (AEA) do Programa Bandeira Azul 

(PBA) 2008; 

� Medições Acústicas relativas à incomodidade sonora proveniente de estabelecimentos comerciais 

� Elaboração de propostas de candidatura ao Projecto Praia Acessível nas zonas balneares de Baleal-

Sul e Medão-Supertubos; 

� Coordenação da realização do projecto de monitorização da qualidade das areias de praias; 

� Elaboração de propostas de candidatura ao Projecto Praia Saudável; 

� Monitorização da qualidade da água nas praias de Baleal-Campismo e Peniche de Cima e Programa 

Complementar de Amostragem em sete zonas balneares do concelho de Peniche; 

� Concepção da zona de processamento de RSU na Ilha da Berlenga no âmbito do projecto Berlenga – 

Laboratório de Sustentabilidade; 

� Elaboração de proposta relativa ao WP4-Resíduos para inclusão no Plano de Actividades, Calendário e 

Orçamento da Associação Berlenga para 2008 no âmbito do Projecto Berlenga – Laboratório de 

Sustentabilidade; 

� Elaboração de análise ao resultado do serviço de controlo da população de gaivotas 2008; 
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� Monitorização da prestação do serviço de limpeza de praias e aglomerados urbanos realizado pela 

RECOLTE, SA. 

 

 

Arquitectura Paisagista 

 

Foram elaborados os seguintes Trabalhos e Projectos: 

 

� Apoio diverso no âmbito das seguintes obras: 

• Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos; 

• Reabilitação Urbana da Prageira; 

• construção dos pátios escolares das escolas EB1 nº 3 (Escola Nova) e EB1 nº 5 (Escola da 

Central) de Peniche; 

• Construção da Horta Pedagógica e ampliação do relvado existente, no JI de Geralde; 

• Execução de todos os procedimentos necessários para a participação das escolas EB1 nº 1, EB1 

nº 2, EB1 nº 4 e EB1 nº 6 de Peniche, bem como a escola EB2,3 D. Luís de Ataíde, na iniciativa de 

plantação de árvores no âmbito do Programa Internacional ENO - Environment Online. 

Acompanhamento dos respectivos trabalhos de plantação, a cargo do Serviço de Espaços Verdes 

da CMP. 

� Elaboração de pareceres sobre Projectos de Espaços Exteriores de Loteamentos Urbanos; 

� Apoio diverso no âmbito da proposta de criação de um Centro de Ciência Viva em Peniche/Parque de 

Ciência do Campo da República; 

� Elaboração dos Cadernos Técnicos de Encargos para Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes do 

Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos e da zona de Reabilitação Urbana da Prageira; 

� Proposta de candidatura do Parque de Campismo Municipal de Peniche ao Projecto ProNatura – cidade de 

Peniche; 

� Gestão do Processo – Projecto da Fonte Gótica e espaço envolvente (Vila e Freguesia da Atouguia da 

Baleia); 

� Gestão do processo de candidatura de reflorestação do Parque Municipal de Campismo de Peniche, no 

âmbito do “Projecto ProNatura”, em conjunto com a ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, 

Agrícolas e do Ambiente. 

� Projectos de Espaços Exteriores: 

• Projecto de Espaços Exteriores do Bairro da Car (Estudo Prévio) – cidade de Peniche; 

• Projecto de Espaços Exteriores da R. Bartolomeu Dias (junto à Voilá) – Baleal; 
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• Projecto de Espaços Exteriores (Projecto de Execução) da Escola EB1 Lugar da Estrada – Lugar 

da Estrada (Atouguia da Baleia); 

• Projecto de Espaços Exteriores (Projecto de Execução) da Escola EB1 nº3 (Escola Nova) de 

Peniche – cidade de Peniche; 

• Projecto de Espaços Exteriores da Rua do Juncal, Bairro da Prageira – cidade de Peniche; 

• Projecto de Espaços Exteriores (Estudo Prévio) – Horta Pedagógica – da Escola EB123 – cidade 

de Peniche; 

• Projecto de Espaços Exteriores (Estudo Prévio) do Bairro da Car II – cidade de Peniche; 

• Projecto de Espaços Exteriores (Proj. Execução) do Campo da República – definição de passeios 

pedonais – cidade de Peniche; 

• Projecto de Espaços Exteriores (Proj. de Execução) da Urbanização Sol Village I – Rua 

Bartolomeu Dias (junto à Discoteca VOILÁ) Baleal, – Freguesia de Ferrel; 

• Projecto de Espaços Exteriores (Estudo Prévio) do Parque Infantil da Rua da Alegria (junto à 

Serrana) – Serra Del´Rei. 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Estudo Prévio) do Bairro Luís de Camões – cidade de 

Peniche, Freguesia de Conceição; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Estudo Prévio) da bolsa junto ao Lote nº26 do Bairro de 

Santa Maria – cidade de Peniche, Freguesia da Ajuda; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Estudo Prévio) de Reformulação do Parque Infantil da R. 

Francisco Sá Carneiro – cidade de Peniche, Freguesia de Conceição; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Estudo Prévio) do Lavadouro dos Casais de Mestre 

Mendo – Casais de Mestre Mendo, Freguesia de Atouguia da Baleia; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Proj. Execução) do espaço envolvente ao Centro de 

Actividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio – localidade de Casais do Júlio, 

Freguesia de Atouguia da Baleia; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Estudo Prévio) da envolvente à Associação Cultural, 

Recreativa e Desportiva Reinaldense: construção de Parque Infantil (2 Propostas) – localidade de 

Reinaldes, Freguesia da Atouguia da Baleia; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Estudo Prévio) de implantação para um Campo 

Polidesportivo na EB1 de Coimbrã, incluindo tratamento da envolvente – localidade da Coimbrã, 

Freguesia de Atouguia da Baleia; 

• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Proj. Execução) da Rotunda do Juncal – Bairro da 

Prageira, cidade de Peniche, Freguesia da Ajuda; 
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• Projecto de Espaços Exteriores (fase de Proj. Execução) para a envolvente ao Cemitério de 

Geraldes e Casais do Júlio – Geraldes, Freguesia de Atouguia da Baleia; 

• Projecto de Espaços Exteriores (Proposta Preliminar) do Moinho da Fialha, Santana (junto à 

CERCIP) - cidade de Peniche, Freguesia da Conceição. 

 

 

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; 

� 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; 

� Operação de poda de árvores na cidade; 

� Execução do arranjo da rotunda do Casal Moinho; 

� Execução do sistema de rega na R. dos Alcatrazes e colocação de novas árvores; 

� Redimensionamento do sistema rega automática no EV do Bairro da Caixa; 

� Construção de EV na R. da Prageira; 

� Construção de EV nas escolas EB nº3 e nº 5 da cidade e Lugar da Estrada. 
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7. DIVISÃO DE ACÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

7.1 Acção Social, Habitação e Solidariedade 
 

Intervenção Social 
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Acção Social 

 

Atendimento/ acompanhamento e encaminhamento: 

• Efectuaram-se cerca de 15 visitas domiciliárias a famílias carenciadas a residirem em 
condições de habitabilidade muito precárias, com a colaboração da Protecção Civil e da 
Pastoral da Fraternidade, com o objectivo da cedência de cobertores e outros bens de 
primeira necessidade, face á adversidade das condições climatéricas que se têm verificado 

• Deu-se continuidade ao acompanhamento psicossocial a cerca de 82 munícipes, que pelas 
suas condições de extrema vulnerabilidade (económica, social e de saúde) carecem de um 
acompanhamento de maior proximidade. Alguns destes acompanhamentos, têm sido 
efectuados diariamente e em articulação com vários parceiros sociais (Segurança Social, 
Serviços de saúde) 

• Acompanhamento social nas vertentes da saúde, empregabilidade e organização 
doméstica, a 10 famílias 

• Articulação com recursos da comunidade para apoio ao nível da cedência de mobiliário, 
alimentação, roupas diversas 

• Procedeu-se à elaboração de diversas informações, para sinalização das necessidades e 
problemas existentes; 

• Efectuaram-se 142 transportes sociais para consultas médicas em: Lisboa, Coimbra, 
Caldas da Rainha e Leiria, contemplando as seguintes especialidades: Oftalmologia; 
Alcoolismo; Psiquiatria; Pedopsiquiatria; Juntas Médicas; Pediatria; Nefrologia e 
Neurocirurgia, cujos destinatários foram: munícipes carencidados, funcionários da CMP e 
crianças acompanhadas pela CPCJ. 

• Acompanhamento Psico-social a 14 trabalhadores do município; 
• Reunião com o banco alimentar 

• Participação numa reunião realizada no âmbito da Comissão de Análise das Candidaturas a 
Bolsa de Estudo 

• Procedeu-se ao repatriamento de um agregado familiar de Peniche, casal e dois filhos 
menores de idade, emigrantes em Toulouse (França), que se encontravam em situação de 
risco. Efectuaram-se contactos diversos com a família e  com o Consulado de Portugal em 
França. 

• Reuniões com equipa do CET/ISCTE (Centro de Estudos Territoriais do instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa) no âmbito do protocolo celebrado entre esta 
instituição e o Município; 

• Reunião com a Escola Empresarial do Oeste 
• Emissão de parecer relativamente à candidatura do Centro Paroquial Bem-Estar Social de 

Atouguia da Baleia ao DAPHNE III PROGRAMME (2007/2013); 

• Participações em 7 reuniões no âmbito da revisão do regulamento sobre Venda Ambulante; 

• Promoção de reunião com equipa do RSI, com o objectivo de discussão de casos e 
articulação das diversas intervenções, com vista à resolução de situações-problema de 
diversos residentes em bairros sociais. 
 

População Idosa 

Centro de Convívio 

• Monitorização das actividades desenvolvidas no Centro de Convívio, com participação 
diária de cerca de 40 idosos em diversas actividades, designadamente, Jogos de mesa, 
trabalhos manuais, crochet, renda de bilros, informática e alfabetização;  

• Reuniões para elaboração do Plano de Actividades; 
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• Reunião com os utentes do Centro de Convívio para elaboração do Plano de actividades; 

• Sessão de esclarecimento e diagnóstico de necessidades formativas no âmbito de 
educação para a saúde; 

• Sessão de esclarecimento sobre “Alzheimer”, no âmbito de educação para a saúde; 
• Participação dos utentes na comemoração do “Dia Mundial do Livro”, na Biblioteca 

Municipal de Peniche; 

• Intercâmbio com os utentes do Centro Comunitário da Nazaré; 
• Visita ao Museu dos Coches, em Lisboa; 

• Participação na Sessão de abertura dos Sabores do Mar, na Praia do Baleal; 

• Intercâmbio com os utentes do Centro de Convívio de Pombal, no Pinhal de Ferrel;  
• Participação dos utentes na comemoração do 7º Aniversário do Centro Social da Bufarda; 

• Atendimento pontual, na área da psicologia, a alguns utentes. 
 

Organização e dinamização das seguintes actividades, com a colaboração das instituições 

de serviço e apoio a idosos do concelho: 

• Carnaval Sénior; 
•  Dia dos Namorados; 

•  “Festa da Flor”; 

• Dia Mundial da Dança; 
• Dia Mundial do Ambiente; 

• Festa dos Santos Populares; 

• Dia dos Avós; 
• Semana Sénior; 

• Natal Sénior. 
 

Cidadania Sénior 

• Pesquisa e levantamento de informações para elaboração de proposta para implementação 
do Cartão Municipal do Idoso; 

• Participação em reuniões com as Instituições de serviço e apoio a idosos do concelho, para 
planificação de actividades conjuntas; 

• Organização e participação no Colóquio: “Promoção da saúde do idoso nas nossas 
instituições – Viver + e Melhor”, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde;  

• Organização do Dia dos Avós com a colaboração de outras Instituições do Concelho, tendo 
para o efeito decorrido reuniões diversas: 

o - Reuniões de equipa para organização do evento; 

• - Reuniões com as instituições de serviço e apoio a idosos 

• do concelho para preparação do evento; 

• Comemoração do “Dia dos Avós”, no Parque Urbano da Cidade; 
• Elaboração, recepção e análise de ficha de avaliação referente ao “Dia dos Avós”; 

• Organização da Semana Sénior com a colaboração de outras Instituições do Concelho, 
tendo para o efeito decorrido reuniões diversas: 

o - Reuniões de equipa para organização do evento; 
o - Reuniões com as instituições de serviço e apoio a idosos do concelho para 

preparação do evento; 
o - Reuniões com professoras da Escola Secundária de Peniche, responsáveis pelo 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial; 
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• Organização da Semana Sénior, com dinamização das seguintes actividades:  
o - Exposição: “Artistas da nossa Terra… idade sem limites”, no dia 30/09, no Salão 

Nobre da Fortaleza; 
o - Seminário: “Saber Envelhecer”, no dia 1/10, no Auditório da Escola Secundária 

de Peniche; 
o - Dia da Actividade Física, no dia 2/10, no Auditório do Edifício Cultural; 
o - Encerramento com inauguração da Exposição:”Vasco Santana e Beatriz Costa”, 

no dia 4/10, no Clube Recreativo de Peniche. 

• Criação de grelha de avaliação para a Semana Sénior; 
• Apoio logístico e recepção de 671 idosos do Concelho de Torres Novas, numa visita à 

cidade de Peniche. 
 

Orientação de estágios 

• Acompanhamento e avaliação do estágio no âmbito do PEPAL 

• Organização de estágios curriculares 3 

• Reunião com os professores 

• Orientação e acompanhamento de estágio curricular de Serviço Social, a pedido do Instituto 
Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação. 

• Procedeu-se a orientação/aconselhamento de estágio na área da Gerontologia Social 

• Reuniões com professora Irene Escada, responsável pelo Curso Técnico Profissional “ 
Apoio Psicossocial” da Escola Secundária, com o objectivo de integração de estágios 
curriculares e estabelecermos protocolo de articulação. 

 

Infância e Juventude 

• Até ao fim do ano lectivo de 2007/2008 procedeu-se à Avaliação Psicológica e 
Acompanhamento Psicoterapêutico a alunos do 1º Ciclo da EB de 1º, 2º e 3º Ciclos de 
Peniche, com diversas problemáticas (dificuldades de aprendizagem, de comportamento, 
instabilidade emocional, etc.); Foram efectuados 198 acompanhamentos, com a duração de 
1h cada um. 

• Reuniões diversas com pais e professores. 
 

Evento – Orient@-te 

• Presença em diversas reuniões, quer intra-grupo, quer com outras entidades e superiores. 

• Contactos com diversas entidades, no sentido de agilizar com estas a sua participação no 
evento 

• Divulgação do evento junto dos utentes da UNIVA e do GIE 

• Dinamização do stand da Câmara Municipal 
 

Comissão de Análise para Atribuição de Bolsas de Estudo 

• Participação em 4 reuniões da CAABE; 

• Participação na elaboração do relatório relativo à análise das candidaturas e à 
apresentação de proposta de atribuição de bolsas de estudo para o ano lectivo de 2008/09. 

 
 

PARCERIAS 
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Articulação com o IEFP Caldas da Rainha 

• Visita ao Pólo do Centro de Emprego de Peniche para entrega de documentação 

• Informação sobre os programas disponíveis do IEFP 

• Informação/divulgação sobre o funcionamento da UNIVA, nomeadamente com a 

participação no programa de Rádio, na 102 FM, no programa “Espaço Solidário”, em 

Novembro de 2008 

• Participação nas reuniões gerais de UNIVAS 

• Formação em TPE’s (Técnicas de Procura de Emprego), no Centro de Emprego das Caldas 

da Rainha. 

• Assegurou o Livre Serviço de Emprego (LSE) no Centro de Emprego das Caldas da Rainha 

em 22 dias; 

• Elaboração dos pedidos de reembolso para entrega no Centro de Emprego das Caldas da 

Rainha; 

• Elaboração de relatórios trimestrais relativos às actividades da UNIVA para entrega ao 

Centro de Emprego de Caldas da Rainha  

 

GIE 

• 31 atendimentos no âmbito do acompanhamento dos processos de candidatura ao Finicia 

Oeste do Município, disponibilização de informação aos empreendedores/potenciais 

empreendedores sobre linhas de financiamento, manutenção de uma base de dados 

actualizada com os atendimentos realizados; encaminhamento dos utentes de acordo com 

as suas necessidades; contabilização do número de atendimentos realizados; ajuda aos 

empresários na elaboração dos seus Planos de Negócios; colaboração com os restantes 

departamentos da CMP no sentido de auxiliar na elaboração de processos de candidatura a 

financiamentos; etc.; 

• Elaboração de informação relativa ao funcionamento do GIE, concernindo sobretudo ao 

número de atendimentos e tipologias de negócios apresentados pelos potenciais 

promotores que aqui se dirigiram; 

• Estudo das alterações a serem efectuadas no âmbito do Protocolo Finicia Oeste; 

• Participação na reunião na sede do BES em Torres Vedras, no âmbito do programa Finicia 

Oeste onde se discutiram assuntos como alterações ao protocolo, comunicação entre o 

Banco e o Municipio e formas de divulgação  

• Preparação da documentação para reunião de Câmara relativa às alterações ao Finicia e 

Oeste e preparação da documentação para envio à ADRO 

 

UNIVA 

• Reuniões com empresário do Concelho no sentido de prestação de apoio em processo de 
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Recrutamento e Selecção para um posto de trabalho (Função: Coordenador/a de Loja) 

• Elaboração do Pedido de Renovação Anual da UNIVA 

• Realização de atendimentos conjuntos com Técnicos da Equipa do RSI da Ajuda 

• Atendimentos conjuntos realizados no Âmbito da habitação e Acção Social 

• Participação em reuniões do NE do CLAS 

• Participação em processos de recrutamento e selecção 

• Visitas a empresas do Concelho, no âmbito da articulação com o Centro de Emprego de 

Caldas 

• Recolha de ofertas de emprego e sua contabilização;  

• recolha de ofertas de formação e sua contabilização;  

• manutenção de placard informativo com ofertas de emprego e de formação; 

• manutenção de base de dados actualizada com o registo dos utentes da UNIVA; 

• contabilização das inscrições na UNIVA – 768 inscrições;  

• contabilização dos atendimentos – 8531 atendimentos;  

• contabilização dos vários encaminhamentos; 

• contabilização dos PAQ’s (pontos de apresentação quinzenal); contactos com entidades; 

acompanhamento dos utentes na elaboração de CV’s, cartas de apresentação; divulgação 

dos vários programas do IEFP, etc. 

• elaboração de estudo de comparação entre as necessidades de emprego das pessoas e as 

ofertas de trabalho recebidas na UNIVA, de acordo com a CNP (Classificação Nacional das 

profissões) 

• Envio semanal das ofertas do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, para a responsável 

pela manutenção do site da Câmara, para constante actualização. 

 

SAÚDE 

• Participação em 4 reuniões promovidas pela equipa de Tratamento de Peniche do Centro 

de Recursos Integrados do Oeste, no âmbito do PORI (Programa Operacional de 

Respostas Integradas).para preparação de uma candidatura local ao PRI (Programa de 

Respostas Integradas); 

• Participação em 5 Reuniões do projecto “Ala-Arriba” no Centro de Saúde 

• Elaboração da reformulação do projecto “Ala-Arriba” para integração na rede de cuidados 

continuados 

• Articulação com a rede de cuidados continuados no âmbito do projecto Ala-Arriba; 

• Articulação com a rede de cuidados continuados no âmbito do projecto Ala-Arriba reunião 

na ARS de Lisboa em Outubro. Apresentação e discussão do projecto Ala-Arriba; 

• Elaboração da grelha na revisão do projecto Ala-Arriba consoante o solicitado pela ARS de 

Lisboa 
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• Reunião com o Centro de Saúde e Hospital, para análise dos contributos a inserir nos 

Planos de Acção do Oeste; 

• - Articulação com diversos serviços de saúde, como complemento;à intervenção psico-

social aos munícipes em acompanhamento. 

• Elaboração de parecer sobre questões na área da saúde 

 

REDE SOCIAL 

• Organização e dinamização de 18 reuniões do Núcleo Executivo; 

• Elaboração do Plano de Actividades do Núcleo Executivo para 2008; 

• Elaboração e divulgação das actas do Núcleo Executivo junto do Conselho Local de Acção 

Social (CLAS); 

• Dinamização dos subgrupos de trabalho temáticos constituídos a partir do Núcleo 

Executivo; 

• Divulgação de informação no âmbito da Rede Social; 

• Divulgação de projectos locais de intervenção social no concelho: 

• Iniciativa “Rede Escola+”, desenvolvida no âmbito do Projecto “Maré Alta II” promovido pela 

ADEPE; 

• Projecto “MARIS”, promovido pela Cercipeniche; 

• Projecto “GPS” – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade, proposto pela Câmara 

Municipal de Peniche; 

• Projecto para criação de uma Unidade de Cuidados Continuados, proposto pela Associação 

de Solidariedade Social de Ferrel; 

• Emissão de parecer relativamente a candidaturas locais a projectos de intervenção social: 

• Candidatura promovida pela Acompanha, CRL, no âmbito do PRI – Programa de Respostas 

Integradas, aos Eixos da Prevenção e Reinserção; 

• Candidatura promovida pela Associação “Famílias Diferentes” – Associação de 

Solidariedade Social, no âmbito do PRI – Programa de Respostas Integradas, ao Eixo da 

Prevenção; 

• Participação nas 4 reuniões anuais da Plataforma Supraconcelhia do Oeste, 

• Recolha das respostas e projectos de intervenção social no concelho; 

• Recolha e sistematização das necessidades e ofertas formativas no concelho; 

• Co-organização do 1º Fórum Inter-Concelhio “O Combate à Pobreza Começa Localmente”, 

em parceria com o Núcleo Distrital de Leiria da REAPN e Redes Sociais do Bombarral, 

Óbidos, Caldas da Rainha e Nazaré, realizado no 22/02; 

• Co-organização da acção de formação na área da “Gestão Financeira” para pessoas em 

situação de desfavorecimento social, em parceria com o Núcleo Distrital de Leiria da 

REAPN, realizada no dia 17/11. 
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COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE PENICHE 

• Procedeu-se ao trabalho de Gestão de Casos através de entrevistas com pais e familiares, 

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.); 

• Foram instaurados, durante o ano de 2008, 58 novos processos, com um total de processos 

activos de 126; 

• É assegurada a Avaliação e o Acompanhamento Psicológico e Psicoterapêutico às crianças 

com processo na CPCJ, com diversas problemáticas sociais e/ou afectivas, para as quais 

se mostra pertinente este tipo de intervenção. O trabalho de Acompanhamento Psicológico 

tem periodicidade semanal/quinzenal, consoante os resultados obtidos. Foram efectuados 

540 acompanhamentos, com duração de 1h cada um; 

• Procedeu-se à actualização da base de dados; 

• Procedeu-se à elaboração do relatório anual de actividades. 

• Participação na Conferência: “Formas de Violência – Tipologias de Intervenção”, realizada 

no dia 28 de Março, em Sobral de Monte Agraço. 

• Reuniões semanais da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, na 

modalidade Restrita; 

• 5 Reuniões da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, na modalidade 

Alargada,  

 

Núcleo Local de Inserção do RSI: 

• Participação em 21 reuniões do NLI 

• Articulação com os membros do NLI para estabelecimento de planos de inserção 

• Reunião com a Equipa de Acompanhamento dos RSI da Freguesia da Ajuda 

(nomeadamente com a Dr.ª Susana Tomé e com a Dr.ª Catarina Almeida) 

• Elaboração e entrega de dossier de Formações à Equipa de Acompanhamento dos RSI da 

Freguesia da Ajuda 

• Articulação com diversos serviços camarários para apoio na resolução de diversos 

problemas relativos a vários beneficiários. 

• Encaminhamento de casos para o sector de habitação (abertura e actualização de 

processos; amortização de dívidas de rendas de casa) 

 

Universidade Sénior 
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• Reunião com a Junta de freguesia da Conceição sobre a Universidade Sénior; 

• Participação na abertura do ano lectivo 2008/2009, dia 21 de Novembro, na Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar; 

• Elaboração da minuta do protocolo de parceria; 

 

Maré-Alta 

• Participação em 5 reuniões de consórcio; 

• Colaboração com a actividade Pesca ao Futuro, para ser desenvolvida na Câmara 

Municipal de Peniche; 

 

Projecto MARIS 

• Reunião de parceiros para organização das actividades, com vista à implementação do 

projecto; 

• Reunião com os membros da Direcção da Associação Sporting Clube de Vila Maria para 

integração das actividades a desenvolver pelo projecto. 

• Elaboração do Protocolo com a Direcção da Associação Sporting Clube de Vila Maria, para 

cedência de espaço; 

• 5 Reuniões de parceria com as técnicas do projecto; 

• Colaboração no planeamento e execução de actividades desenvolvidas no âmbito do 

projecto. 

• Articulação com Escolas, no âmbito da parceria; 

 

Articulação com a Direcção Geral de Reinserção Social  

• Reunião com o objectivo de implementação do PIEF 

 

Natal Penicheiro 

• Planeamento das actividades para “A casa do Pai Natal”; 

• Colaboração nas actividades de animação das “festas dos Avós e Netos”, 

 

Política Social de Habitação 

 
Investigação 
/Planeamento 

 

PROHABITA 
• Elaboração de um relatório referente às “Carências Habitacionais no Município de 

Peniche – Pistas para o Plano Municipal para uma Política Social de Habitação”; 

• 2 Reuniões com responsáveis do IHRU, no âmbito da preparação de uma 

candidatura municipal ao Programa Prohabita; 
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• Instrução do processo de candidatura ao Programa Prohabita, de Agosto a Outubro; 

Para o efeito procedeu-se às seguintes actividades: 

• Introdução dos dados sócio-demográficos e do edificado, dos residentes em bairros 

camarários e dos munícipes a aguardar habitação social em base de ACCESS, que 

envolveu informação relativa a cerca de 530 agregados familiares; 

• Foram solicitados documentos de identificação, comprovativos de rendimentos e 

outros documentos pertinentes à instrução da candidatura, a todos os agregados 

familiares candidatos à atribuição de habitação social, que obrigou à actualização de 

cerca de 260 processos; 

• Procedeu-se à recepção dos documentos, que envolveu o atendimento 

administrativo; 

• Procedeu-se a atendimento técnico a cerca de 50 agregados familiares, para 

clarificação da composição do agregado e outras questões pertinentes; 

• Procedeu-se ao planeamento e registo fotográfico de várias habitações, para 

instrução do processo; 

• Procedeu-se à constituição e organização de diversos dossiers, compostos por ficha 

individual de candidatura, relativo a cada agregado familiar; 

• Foram efectuados diversos ofícios e contactos telefónicos, com o objectivo de 

reforçar os pedidos efectuados anteriormente, para solicitação de informação e 

documentos necessários. 

• Reuniões com o Coordenador do DGPF do IHRU para a continuidade da candidatura 

ao programa PROHABITA 

• Participação em 2 reuniões da Câmara Municipal para apresentação do ponto de 

situação relativo à candidatura apresentada pelo Município ao Programa Prohabita; 

 

Candidaturas 

• Reunião de preparação de candidatura no Âmbito do Programa Mais Centro ao 

Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) 

• Elaboração de relatório resultante da reunião relativa à preparação de candidatura no 

âmbito do SAMA 

 

População de Etnia Cigana 

• Participação na reunião do executivo da Câmara Municipal no dia 22/09/08 para 

apresentação do trabalho intitulado “Pistas de reflexão para a inclusão das famílias de 

etnia cigana no contexto de Peniche: a dimensão do realojamento” 

 

Gabinete de Apoio à Família 
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• Reuniões de equipa para organização do funcionamento do Gabinete; 

• Elaboração de instrumento de avaliação psicossocial de famílias, no âmbito da 

implementação do Gabinete de Apoio à Família. 

 

 

Diagnóstico dos Bairros Sociais 

• Elaboração do relatório de pesquisa referente ao estudo realizado no Bairro do 

Calvário: “Programa Vivências – conhecer melhor para melhor intervir”; 

• Reformulação do questionário a aplicar nos Bairros Sociais: avaliação social e do 

edificado (edifício Coosofi e Bairro Fernão de Magalhães); 

• Articulação com a 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 o CET/ISCTE. 

• Informatização das moradas e criação de listagens dos titulares de renda dos bairros 

de arrendamento público (Edifício Coosofi, Bairro Fernão de Magalhães, Fundação 

Salazar Velha, Fundação Salazar Nova e Bairro Valverde); 

• Planificação da abordagem aos moradores dos bairros sociais pertencentes ao 

IGFSS-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (Prageira, Santa Maria e 

Pescadores);e dos bairros camarários (Edificio Coosofi e Bairro Fernão de 

Magalhães, Fundação Salazar Velha, Fundação Salazar Nova e Bairro Valverde) e 

aplicação de inquéritos por questionários para caracterização sócio-económica dos 

agregados e do edificado, num total de 265 agregados; 

• Construção de uma base de dados em formato Excel para análise do questionário do 

edificado aplicado nos bairros; 

• Criação de uma base de dados em SPSS para análise estatística dos dados 

referentes aos moradores do bairro e introdução dos dados de caracterização social 

dos agregados e do edificado dos bairros em estudo; 

• Compilação e organização da informação recolhida relativa aos residentes dos 

bairros; 

• Lançamento da informação recolhida relativa aos residentes dos bairros do IGFSS; 

• Realização de relatórios referentes à caracterização social dos agregados: Edifício 

Coosofi e Bairro Fernão de Magalhães. 

 

 

 

Intervenção Comunitária 

• Participação em 6 reuniões da Parceria de Desenvolvimento do Projecto Anim@Te – 

que integra projectos EQUAL da Rede Temática 5 – “Animação Territorial”; 

• Participação no evento “Empowerment: Inclusão e Interculturalidade – Inovação 

Social para o Emprego”, que decorreu em Lisboa; 
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• Co-organização e participação nos/dos Workshops sobre animação territorial, que se 

realizaram em Alte, Chaves e Portalegre, com a apresentação de uma comunicação 

relativa ao projecto GPS; 

• Co-organização e Participação no Workshop final do Projecto Anim@Te, que se 

realizou em Lisboa; 

• Participou-se em Encontro sobre as Condições Habitacionais e o Modelo de 

Intervenção com a População Cigana; 

• Participou-se no Seminário Internacional “Ciganos Território e Habitat”. 

 

 

Habitação Social / 

Gestão Social dos Bairros 

 

• Foram efectuados cerca de 680 atendimentos a munícipes, inquilinos dos bairros 

camarários, inquilinos de outros bairros sociais, munícipes a aguardar habitação 

social, e efectuado o respectivo encaminhamento e acompanhamento das diversas 

situações 

• Articulou-se com vários serviços camarários e/ou com outras Instituições para 

resolução e/ou sinalização dos problemas emergentes, nomeadamente: DCC/DOM; 

DEA; Secção de Pessoal; Serviços Administrativos; Cantina do CSPCMP;SMAS; 

UNIVA; Centro de Emprego; Segurança Social; Centro de Saúde de Caldas da 

Rainha; Centro de Saúde de Peniche; Hospital de Santa Maria, Centro Regional de 

Alcoologia do Sul, Comunidade Vida e Paz Banco Alimentar. Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social; Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Esta 

articulação surge no âmbito das necessidades de intervenção: ao nível do edificado e 

do acompanhamento às situações de pobreza no sentido de colmatar as carências 

das necessidades humanas básicas, das necessidades ao nível da saúde e do 

cumprimento dos planos de inserção 

• Acompanhamento da intervenção de desinfestação e limpeza de vários fogos, 

nomeadamente o fogo nº 11 do Bairro do Calvário em que houve também 

acompanhamento no processo de realojamento provisório 

• Acompanhamento a famílias no cumprimento do plano individual de inserção relativo 

a aos munícipes realojados recentemente  

• Foram efectuadas cerca de 23 visitas domiciliárias para vistoria às condições de 

habitabilidade, acompanhamento social das famílias e identificação de problemas e 

necessidades; 

• Foram efectuadas vistorias a 15 fogos actualmente devolutos, em diversos bairros 

sociais (serviço externo), para identificação e priorização das necessidades de 

intervenção ao nível da reparação do edificado 

• Participação em reuniões de condomínio em representação da Câmara Municipal 

• Efectuaram-se diversas informações para sinalização das necessidades e problemas 
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existentes 

• Participação numa reunião com o IGFSS sobre a definição do património habitacional 

em Peniche 

• Acompanhamento Psico-social para cumprimento dos planos de inserção da 

habitação social 

• Vigilância e mediação nos bairros: manutenção/pequenas reparações e do contacto 

com diversos inquilinos para regularização da informação necessária à actualização 

do processo de habitação 

• Procedeu-se ao registo diário de actividades e à actualização de informação nos 

processos de habitação. 

• Procedeu-se à actualização das rendas de casa bianuais e anuais, relativas aos 

bairros: Fernão de Magalhães; Edifício Coosofi, Bairro Valverde, Rua das Redes e 

Rua dos Covos, Bº Valverde (funcionários municipais), Bº do Calvário e Sítio do 

Calvário 

• Procedeu-se à reapreciação do valor das rendas de casa, relativas a dois inquilinos, 

por motivo de diminuição dos rendimentos do agregado familiar 

• Elaboraram-se 8 propostas de atribuição de casa destinadas a agregados familiares 

carenciados e 2 propostas de permuta de habitação 

• Procedeu-se á elaboração de diversas informações sociais, para sinalização de fogos 

camarários com necessidades de reparações, assim como, de outros problemas 

sociais. 

• Procedeu-se ao realojamento de 10 famílias nos bairros: Calvário, Fernão de 

Magalhães e Valverde e à elaboração dos Planos Familiares de Inserção.  

• Efectuaram-se 6 visitas domiciliárias conjuntas, com técnicos da DCC, para vistoria 

de fogos nos bairros sociais, com necessidades de intervenção. 

• Procedeu-se ao levantamento do pagamento das rendas dos fogos habitacionais 

camarários 

• Efectuou-se o levantamento dos moradores do Largo do Pocinho 

 

Regulamento de Habitação Social: 

• Procedeu-se à pesquisa de regulamentos municipais sobre critérios de atribuição de 

habitação e direitos e deveres dos inquilinos dos bairros sociais.  

Organização e 
funcionamento da equipa 

• Elaboração do Relatório de Actividades relativo a 2007 

• Elaboração do plano de actividades para 2008  

• Discussão do plano de actividades  

• Elaboração de Relatórios trimestrais de Actividades referente ao período de 16 de 

Fevereiro a 8 de Abril 
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Considerações Finais 

 

Organizacional: 

� A mudança das instalações deste serviço que possibilitou a melhoria das condições de trabalho; 

� A cedência de uma viatura a este serviço; 

 

Actividades realizadas: 

� O aumento do número de atendimentos aos munícipes por diversas problemáticas que necessitam de 

acompanhamento e encaminhamento e articulação com outros parceiros sociais; 

 

� O número de as actividades realizadas no âmbito da População Idosa que abrangeram todas as 

instituições do concelho que trabalham com idosos; 

 

� O desenvolvimento da Politica Social de Habitação que integrou área de investigação com avaliação 

sócio-económica e do edificado da população residente dos Bairros Coosofi, Fernão Magalhães e 

Valverde, Santa Maria, Prageira Pescadores e consequente candidatura ao Prohabita.  

 

� O desenvolvimento de uma Politica Social que integrou: a elaboração do projecto de intervenção e 

desenvolvimento comunitário a reorganização do serviço de acção social em áreas como Habitação 

Social; Gabinete de Apoio psicossocial às famílias (em organização) que inclui a vertente 

crianças/jovens, Idosos e Violência doméstica, Planeamento e Investigação. 

 

 

• 18 Reuniões de equipa 

• Formação em serviço dos elementos constituintes da equipa 

• No âmbito do SIADAP definição de objectivos individuais e partilhados  

• Reuniões do SIADAP 2 

• Reunião com a equipa de apoio à implementação do SIADAP 2 para discutir a 

organização do Serviço municipal de acção social 

• No âmbito do Siadap elaboração de documento justificativo para classificações de 

Muito bom e Excelente. 

• Elaboração de proposta de Estruturação para o botão “Qualificação/Emprego” do site 

da CMP 
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7.2 Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 
Cultura 

Durante 2008, e à semelhança dos anos mais recentes, o Município de Peniche proporcionou um variado e rico 

conjunto de iniciativas culturais a todos os seus munícipes e visitantes. A cultura foi promovida e divulgada de 

modo descentralizado, proporcionando deste modo igualdade de oportunidades ao nível do seu acesso. Em 

2008, foram igualmente reconhecidos os artistas locais, os quais tiveram a oportunidade de divulgar junto do 

público em geral a sua arte e o seu trabalho. Nas tabelas seguintes, encontram-se listadas as iniciativas 

organizadas ou apoiadas pelo Município de Peniche no decurso do ano de 2008: 

 

Janeiro 2008 

Data Iniciativa 

19 Janeiro a 10 

Fevereiro 

 

Exposição: “Esfinge Gorda” – Escultura de J.M. Abrantes 

 
 
Fevereiro 2008 

Data Iniciativa 

1 a 5 de 

Fevereiro 

Carnaval  

 (Serviços de Turismo e Cultura) 

2 de Fevereiro Programa Evocativo do Naufrágio – S. Pedro de Alcântara  

Missa in memoriam dos Náufragos do San Pedro de Alcântara  

 (Museu) 

13 de Fevereiro 

a 2 de Março 

Exposição: “O graffitti, o amor e outras emoções” 

 Fotos e Foto- colagens de Helena Fejgl e Adrian van Nooij  

15 de Fevereiro Ciclo de Conferências – “Á Conversa com”  

Dr. António Loureiro e Desembargador Dr. José Albino Caetano Duarte*  

Org: A.F.O. 

 
 
Março 2008 – Mês do Teatro 

Data Iniciativa 

1 de Março Oficina de Geologia 

Org: Escola Secundária de Peniche e Município de Peniche 

5 a 30 de 

Março 

Exposição:  “Isabel de Castro Mulher e Actriz” 

 (Inauguração com a presença de Manuela Machado e familiares da actriz) 

19 a 23 de 

Março 

Semana Santa em Peniche 

Org: Paróquia de Peniche  

27 de Março Teatro – “Ibéria – A louca História de uma Península” 
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29 de Março  5ª Grande Gala do Fado 

Org: Junta de Freguesia da Conceição 

 
Abril 2008 – Mês da Liberdade 

Datas Iniciativa 

5 de Abril Requiem para um Inca Defunto  

(Museu) 

6 a 30 de Abril Exposição: “O Rosto de Ary dos Santos ” 

11 e 12 de Abril Workshop Àsia-Europa – “Do Gigantismo da Arquitectura Naval Chinesa da Dinastia de Ming à Física Universal da 

Navegação” 

Org: IGESPAR, Universidade de Wuhan, Fundação Oriente, Município de Peniche e Município de Beja 

19 a 24 de Abril  )Parêntesis(  

Residência de Artistas – Lavadouros da Fortaleza de Peniche  

Org: AJP, My at  Work 

23 de Abril  “Com quantos livros se faz uma vida?”  

(Biblioteca)  

25 de Abril a 25 

de Maio 

Exposição:  25 de Abril “Amizade e Liberdade” – Instalação de Winy Smit 

25 de Abril Inauguração do Parque da Cidade  

 

30 de Abril  Comemorações Dia Mundial da Dança – Grupos de Dança Juvenil de Peniche e Concelho 

(Biblioteca) 

Maio 2008 

Data Iniciativa 

3 a 25 de Maio Exposição: “Dois Alentejanos em Peniche” – António Estroninho e Fitas Ferreira  

5 a 8 de Maio  Semana Académica  

Org: Ass. Estudantes ESTM 

9 a 18 de Maio Semana da Comunidade Chinesa 

Org: Junta de Freguesia de S. Pedro   

9 de Maio  Jantar Europeu e Serão Literário  

(Bilbioteca)  

10 de Maio Concerto – Banda Juvenil do Gavião 

Org: Rotary Clube de Peniche e Clube Recreativo Penichense 

12 de Maio a 12 

de Junho 

Exposição de Maria João Teixeira – Pintura a Óleo e Acrílico  

 

16 e  17 de 

Maio  

“O Contador de Histórias”  

(Biblioteca) 

23 de Maio  Apresentação – “O Planalto das Cesaredas com um pólo de desenvolvimento do Concelho de Peniche”  

Org: Alunos Escola Secundária de Peniche  

31 de Maio 

01 e 02 de 

Pesc’ Art – Exposição  

Org: Alunos da Escola Secundária de Peniche  
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Junho  

31 de Maio Comemorações do Dia Nacional do Pescador 

 
 
Junho 2008 

Data Iniciativa 

2 de Junho Comemorações do Dia Mundial da Criança 

6 a 15 de Junho IX edição – Festival Sabores do Mar  

(Turismo / Cultura, entre outros serviços) 

21 Junho a 06 

de Julho 

Exposição de Pintura de Helena Zyryanova 

 

27 a 29 de 

Junho 

Comemorações do 5º Aniversário da elevação de Serra D’El Rei a Vila 

Org: Junta de Freg. Serra D’El-Rei 

28 de Junho  Festa de Encerramento – Ballet 

29 de Junho  Comemorações do 5º Aniversário da Elevação de Serra D’El Rei a Vila 

 Org: Junta de Freguesia de Serra D’El Rei  

 

Julho 2008 

Data Iniciativa 

4 de Julho Concertos com História – Amália Rodrigues  

5 de Julho Noite de Fados  

Org: Junta de Freguesia de Ajuda 

11 de Julho Concertos com História – Ney Matogrosso 

11 de Julho a 04 

de Agosto 

Feira do Livro 

Org: AJP   

12 de Julho  Concertos com História – Queen  

12 de Julho a 31 

de Agosto  

Exposição: “Arribas – Paisagens, Geologia, Fauna e Flora”  

Org: F2.8 e Município de Peniche  

 

13 de Julho Concertos com História – Roger Waters 

18 de Julho Concertos com História - Nirvana 

19 de Julho Carnaval de Verão  

(Turismo e Cultura)  

20 de Julho a 27 

de Julho 

 “Homem do Mar e suas Tradições” 

Org: Pastoral da Fraternidade da Paróquia Peniche 

24 de Julho Concertos com História – Metállica  

25 a 27 de Julho Mostra de Rendas de Bilros de Peniche 

25 a 31 de 

Agosto 

Exposição: “Rendas de Bilros de Peniche”  

26 de Julho Peniche Moda  
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Org: AJP 

 
Agosto 2008 

Data Iniciativa 

2, 3 e 4 de Agosto Festa em Honra da Nossa Sra. da Boa Viagem 

Org: Comissão de Festas  

7 a 15 de Agosto  “Maré de Flores em Peniche” – Exposição de D. Ida Guilherme e João Maria 

8 de Agosto Banda da Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia  

8 a 24 de Agosto Peniche Artesanato 2008 – 6ª Feira Internacional de Artesanato 

Org: MC eventos 

9 de Agosto Teatro–“ Médico à Força” – Teatro da Rainha 

11 a 16 de Agosto Semana da Juventude 

23 a 25 de Agosto Artes da Dança  

29 de Agosto Concerto - Miosótis  

 

30 Agosto Concerto - Poemas do Contrabaixo e Guitarra  

 

 
Setembro 2008 

Data Iniciativa 

12 a 14 de 

Setembro  

Feira da Educação, Formação e Emprego – Orient@-te! 

27 de Setembro a 

31 de Dezembro  

Exposição: S. Pedro de Alcântara – Encontro 2 Mundos  

Concerto – Grupo Nativo – Música Tradicional Andina 

(Museu)  

27 de Setembro  Inauguração Peniche Hostel Backpackers – Actuação Dapunksportif, apresentação trabalhos de jovens artistas 

locais 

Org: Peniche Hostel Backpackers  

 
 
Outubro 2008 – Mês de Beatriz Costa e Vasco Santana 

Data Iniciativa 

4 a 31 de Outubro Exposição: “Viva Beatriz Costa e Vasco Santana”  

(com a presença dos actores João de Carvalho e Sofia Duarte Silva – Recriação de Canções em Peniche, Serra 

D’El Rei, Ferrel e Atouguia da Baleia)  

4 a 31 de Outubro  Projecção de Filmes no Auditório Municipal e em todas as Colectividades do Concelho 

8, 15, 22 e 29 de 

Outubro  

Visitas Guiadas para população sénior  

24 de Outubro  Tertúlia sobre Beatriz Costa e Vasco Santana  

(com a presença de Ruy de Carvalho, Ivone Ruth, Odete Macedo, Dr. José Carlos Alvarez e Guilherme Filipe)  
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Novembro 2008 – Mês do Mar  

Data Iniciativa 

1 a 30 de 

Novembro 

Actividades Diversas  

7 de Novembro  Actuação – Coral Vértice  

12 de Novembro  “A minha escola não é esta” – Pedro Stecht  

Org: AJP  

15 de Novembro  Tertúlia Dedicada ao Homem do Mar 

(Biblioteca)   

16 de Novembro  Comemorações do Dia Mundial do Mar  

 

Dezembro 2008 – Natal Penicheiro 

Data Iniciativa 

1 de Dezembro a 

6 de Janeiro  

Várias Actividades  

5 de Dezembro  

 
Actuação – Coro de Geraldes 

6, 8, 14 e 20  de 

Dezembro  

Festa Avós e Netos  

(Peniche, Serra D’El Rei, Ferrel e Atouguia da Baleia)  

07 de Dezembro  Fado em Oração  

12 de Dezembro  Actuação – Coral Stella Maris  

16 de Dezembro  Espectáculo – Avô Cantigas 

20 de Dezembro  
Concerto de Natal – Banda Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902, Coro Paroquial de Atouguia da Baleia e 

Helena Vieira  

27 de Dezembro  Actuação – Verdes Anos – Fados de Coimbra  
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Desporto 

 

Janeiro 2008 

No mês de Janeiro, o Município de Peniche colaborou na organização do Corta-Mato Escolar Concelhio, 

organizado pelas Escolas EB 2, 3 e Escola Secundária do Concelho de Peniche. 

 

Fevereiro 2008 

No mês de Fevereiro, o Município de Peniche colaborou com o Centro Social da Bufarda na organização do 

Torneio de Paulitinho. 

 

Março 2008 

No mês de Março, foram apoiados os seguintes eventos: 2º Torneio de Sueca - “100 equipas”, organizado pela 

Sociedade Filarmónica União 1º Dezembro de 1902 – Atouguia da Baleia; 5º Open Internacional de Taekwon-do 

“Cidade Peniche” - 2008, promovido pela APTO – Associação Portuguesa de Taekwondo do Oeste; Estágio 

Regional de Canoagem – Férias Páscoa, organizado pelo Centro de Canoagem do Oeste; Torneio de Bisca de 

Seis, iniciativa da Assoc. Cult. Rec. Desp. Reinaldense; Encontro Nacional de Voleibol Misto e de Petanca, 

organizado pela Federação Portuguesa Centros Cult. Desp. Saúde e Seg. Social; 3º Torneio de Sueca, 

promovido pela Associação Cultural Desportiva Recreativa de Casais Mestre Mendo; Corrida do 1ºCiclo, 

organizada pela Escola EB 1,2,3 de Peniche. 

 

Abril 2008 

No mês de Abril foi inaugurado o Parque da Cidade, o qual constitui um espaço desportivo, de lazer e 

recreação, possuindo um circuito de manutenção e um campo relvado sintético. A cerimónia de inauguração 

contou com a realização de diversas actividades desportivas. 

 

No mês de Abril, o Município de Peniche apoiou a realização dos seguintes eventos: Torneio Aberto de 

Trampolins, organizado pela Serrana – Associação Desportiva Cultural Recreativa de Serra D’El Rei - Secção 

Ginástica; Rip Curl Pro Júnior 2008 – Etapa do Campeonato Europeu Surf Pro Júnior e Espectáculo Musical 

“Music Festival”, promovido pela Rip Curl e pela Alfarroba Amarela; 8º Torneio 25 Abril – Futebol Juvenil, 

organizado pelo Grupo Desportivo Atouguiense. 
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Maio 2008 

No mês de Maio foi implementado o projecto “Manhãs de Lazer e Desporto no Parque”, com um conjunto de 

actividades desportivas abertas a toda a população – a primeira fase decorreu de 4 de Maio a 13 de Julho e a 

segunda fase decorreu entre 7 de Setembro e 30 de Novembro (aos Domingos). 

 

No mês de Maio foram apoiados os seguintes eventos: Torneio Securitas  em FutSal, realizado no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde, promovido pela Empresa Securitas; 2ªetapa da prova do 

Circuito Universitário de Bodyboard e Surf – organizado pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar – 

Peniche; Prova nas Categorias de Jetski e Motas de Água, numa organização da Empresa Promotor Livre de 

Eventos Náuticos; Estafeta Peniche-Fátima, iniciativa da Secção de Atletismo do Centro Social Pessoal CMP; 

Campanha Nacional “Pirilampo Mágico 2008”, com a realização de actividades desportivas de praia, organizado 

pela FENACERCI; 1ª etapa do Circuito Peninsular 2008 – Surf e Bodyboard, organizado pelo PPSC – Península 

de Peniche Surf Clube; Futebol amador “Taça Cidade de Peniche” promovido pela ADAP – Associação de 

Desporto Amador de Peniche; Torneio de Veteranos, em futebol amador, realizado no Campo Relvado Sintético, 

iniciativa da ADAP – Associação de Desporto Amador de Peniche. 

 

Junho 2008 

No mês de Junho realizou-se o IX Festival Sabores do Mar, cujo programa de iniciativas incluiu diversas 

actividades desportivas tais como: Desafio de Natação – Travessia Farilhões – Peniche, pelos atletas Miguel 

Arrobas e Nuno Vicente; Futebol de Praia – Liga Profissional, com várias actividades e animações paralelas; 

XXV Triatlo Cidade de Peniche, que incluiu uma prova aberta com 94 atletas e o Campeonato Nacional de 

Clubes em Triatlo, com 214 participantes, numa organização conjunta do Município com a Federação de Triatlo 

de Portugal. Ao conjunto de iniciativas descrito anteriormente, o Município de Peniche apoiou a edição do Triatlo 

Escolar, organizado pela Escola Secundária de Peniche; a Travessia em Kayak – Peniche/Berlengas/Peniche, 

organizado pela Empresa Turnauga.  

 

Neste período, foram dinamizadas as actividades inseridas na iniciativa “Manhãs de Lazer e Desporto no 

Parque”, realizada no Parque da Cidade, e as actividades incluídas na Comemoração do Dia Mundial Criança. 

Foi organizada uma deslocação para assistir à Taça da Europa em Atletismo, (com um grupo de alunos das 

Escolas do Concelho de Peniche), que decorreu em Leiria. À semelhança de anos anteriores, o Município de 

Peniche organizou 29ª Corrida das Fogueiras (1627 atletas que terminaram a prova) e a 8ª Corrida das 

Fogueirinhas (2450 inscritos). 
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No mês de Junho, o Município de Peniche apoiou ainda os seguintes eventos: Torneio de Veteranos, em futebol 

amador, realizado no Campo Relvado Sintético, promovido pela ADAP – Associação de Desporto Amador de 

Peniche; Campeonato Dist. Absoluto e Camp. Dist. Feminino Absoluto Xadrez, organizado pela Secção Xadrez 

– Associação Educ. Física Cult. Rec Penichense; Torneios/Demonstrações de Trampolim, em Amoreira-Óbidos, 

Bombarral e Ferrel, numa iniciativa da Assoc. DCR Serra D’el Rei - Secção Ginástica; Finais-Four em Hóquei 

em Patins e Apuramento do Campeão Nacional - Época 2007-2008 – Escalão Juvenis, promovido pelo Clube 

Stella Marisde Peniche – Secção de Hóquei em Patins e pela Federação de Patinagem de Portugal; XV Torneio 

“Cidade de Peniche” em Ténis, organizado pelo Clube de Ténis Peniche; “Torneio Camões” - Torneio Juvenil 

Futebol, que decorreu no Campo relvado sintético, promovido pelo Grupo Desportivo de Peniche. 

 

Julho 2008 

No mês de Julho, foram organizadas as actividades “Manhãs de Lazer e Desporto no Parque”, realizado no 

Parque da Cidade, e organizou ainda uma etapa do Circuito Nacional de Ténis Praia - Grand Prix Peniche 2008, 

em parceria com o Clube de Ténis de Peniche e a Federação Portuguesa de Ténis. 

 

No mês de Julho, foi dada colaboração às seguintes actividades: 4ª Festa do Atletismo “24 Horas a 

Correr”organizado pelo Centro Social do Pessoal CMP – Secção de Atletismo; na realização em Peniche da 

Taça de Portugal em Surf, Bodyboard, Longboard e Kneeboard, promovido pela Federação Portuguesa de Surf; 

demonstração de Surf Nocturno, iniciativa incluída na Taça de Portugal Surf; no Seminário de Verão de 

Taekwondo - Peniche 2008, organizado pela APTO – Associação de Taekwondo do Oeste; no Estágio 

Internacional de Aikido, uma iniciativa da Associação Cultural Portuguesa de Aikido. 

 

Agosto 2008 

No mês de Agosto, o Município de Peniche organizou a “Semana da Juventude 2008”, promovendo diversas 

actividades desportivas e radicais no Parque da Cidade. No mês de Agosto, o Município de Peniche colaborou 

na dinamização das seguintes iniciativas: Corrida da Praia Norte, organizado pelo PAC - Peniche Amigos Clube; 

2ª etapa do Circuito Peninsular 2008 – Surf e Bodyboard, numa iniciativa do PPSC- Península de Peniche Surf 

Clube. 

 

Setembro 2008 

No mês de Setembro, o Município de Peniche promoveu as seguintes actividades: “Manhãs de Lazer e 

Desporto no Parque” e as actividades de “Comemoração do Dia Mundial do Coração”, realizado no Parque da 

Cidade, organizou ainda, o “Orient@-te” - Iª Feira de Ensino, Formação e Emprego, promovendo as actividades 

radicais de animação. 
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No mês de Setembro, colaborou com os seguintes eventos: X Encontro Nac. Motard – Peniche 2008, 

organizado pela Assoc. Motociclismo de Peniche; etapa do Circuito Europeu de Bodyboard (Peniche Bodyboard 

Pro 08) Open e Ladies BB, promovida pela Federação Portuguesa de Surf; VI Prova de Kayak Surf de Peniche -

Etapa Final Circuito Nacional de Kayak Surf, iniciativa do Clube de Canoagem Águas Bravas de Portugal. 

 

Outubro 2008 

No mês de Outubro, foram promovidas as actividades “Manhãs de Lazer e Desporto no Parque” realizado no 

Parque da Cidade. No mês de Outubro, foi dado apoiou as seguintes actividades: etapa do Circuito Nacional de 

Bodyboard Open, organizado pela EXTREME Conteúdos Lda; 5ª etapa do Circuito Nacional de Bodyboard 

Esperanças 2008, promovido pelo PPSC- Península de Peniche Surf Clube e pela Federação Portuguesa de 

Surf; IIº Convívio de Atletismo Inter-Juntas, organizado pelas Juntas de Freguesias da Cidade de Peniche; etapa 

de Peniche do Campeonato Nacional de Clubes 1ª Divisão em Pesca Desportiva, promovido pela Secção de 

Pesca do Clube Stella Maris de Peniche e pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. 

 

Novembro 2008 

No mês de Novembro foi dada continuidade às actividades “Manhãs de Lazer e Desporto no Parque. No mês de 

Novembro, o Município de Peniche apoiou as seguintes actividades: 6ª etapa do Circuito Nacional de Surf 

Esperanças 2008, promovido pelo PPSC- Península de Peniche Surf Clube e pela Federação Portuguesa de 

Surf; prova do Campeonato Nacional de Jovens – Xadrez, organizado pela Secção de Xadrez da Associação 

Educ. F.C.R. Penichense, Assoc. Xadrez Leiria e Federação Port. Xadrez; 1º Open Nacional de Setas “Cidade 

de Peniche”, promovido pela Secção de Setas da Associação Educ. F.C.R. Penichense. 

Dezembro 2008 

No mês de Dezembro, o Município de Peniche colaborou no programa de iniciativas incluídas no “Natal 

Penicheiro 2008”, promovendo, entre outras, as “Natalíadas” e organizando um “Campo de Férias Desportivas” 

que decorreu um pouco por todo o concelho com o apoio de várias colectividades. No mês de Dezembro, 

apoiou ainda as seguintes iniciativas: 3ª etapa do Circuito Peninsular 2008 – Surf e Bodyboard, promovido pelo 

PPSC- Península de Peniche Surf Clube; Estágio Regional de Canoagem – Férias Natal, que decorreu na 

Barragem de São Domingos – Atouguia da Baleia, organizado pelo CCO – Centro de Canoagem do Oeste. 

 

Em adição às actividades descritas anteriormente, é de salientar a intervenção do Pelouro de Desporto nas 

seguintes áreas:  

 

� Gestão do Campo Relvado Sintético – Parque da Cidade 
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� Coordenação da ocupação em horário pós-escolar do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2.3 – D. 

Luís de Ataíde  

� Apoio nas actividades do Desporto Escolar (Corta-Mato, Corrida 1º Ciclo, Triatlo Escolar) 

� Gestão da Casa Municipal da Juventude - Peniche (alojamento) 

� Coordenação do Edifício do Espaço Associativo  
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7.3 Educação 
 

Consciente da importância da Educação como domínio de intervenção prioritária, a Câmara Municipal tem vindo 

a concretizar uma série de investimentos para melhorar as condições educativas no parque escolar do 

concelho, quer ao nível das condições dos edifícios escolares, mas também nos espaços exteriores com a 

reformulação dos pátios, que se encontravam desprovidos de qualquer equipamento infantil e praticamente sem 

vegetação. 

 

Pretendeu-se com estas intervenções dar resposta às necessidades funcionais, pedagógicas e de segurança 

dos espaços escolares, sem esquecer que estes devem ser acessíveis a todos e, portanto, sem barreiras 

arquitectónicas. Para além disso, foram criadas as condições básicas para melhorar o crescimento e o 

desenvolvimento das capacidades motoras e sensoriais dos alunos, assim como para permitir que as crianças 

que frequentam estes estabelecimentos tenham a oportunidade de fruir e brincar numa Escola com mais 

qualidade. Assim durante o ano 2008, foi executado um programa de intervenções que se descreve em seguida: 

 

EB1 Nº3 de Peniche 

Área de Intervenção: 1915 m2 

Espaços criados: Zona de estadia; Campo Polidesportivo equipado com balizas de futebol, tabelas de 

basquetebol e postes multifunções (de acordo com a legislação em vigor, para evitar acidentes); Espaço de 

Recreio para a prática de jogos tradicionais; Parque Infantil (areão) com duas áreas independentes, servido de 

equipamento adequado, baloiço, um balanço e duas molas; Zona Verde/Horta Pedagógica, constituída por 

canteiros de herbáceas vivazes e arbustos ornamentais e por uma horta pedagógica com cerca de 30m2. 

 

EB1 Nº5 de Peniche 

Área de Intervenção: 2147 m2 

 

Espaços criados: Área de Jogos de Regras; Área de anfiteatro para actividades de âmbito desportivo; Zona de 

estadia; Área de Serviço de veículos de emergência; Área para a prática de Jogos Tradicionais; Campo 

Polidesportivo equipado com balizas de futebol, tabelas de basquetebol e postes multifunções (de acordo com a 

legislação em vigor, para evitar acidentes); Espaço de Recreio para a prática de jogos tradicionais; Parque 

Infantil (areão) com duas áreas independentes, servido de equipamento adequado, baloiço, um balanço e duas 

molas; Zona Verde/Horta Pedagógica constituída por plantas aromáticas medicinais. 
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EB1 do Lugar da Estrada 

Espaços criados: 

-Área de Jogos de Regras; Área de Jogo de Basquetebol com tabela em fibra de vidro fixa à parede; Área para 

a prática de Jogos Tradicionais; Parque Infantil (areão) com duas áreas independentes, servido de equipamento 

adequado, escorrega, espaldares e duas molas; Zona Verde/Horta Pedagógica. 

 

Ampliação/Alteração do Jardim-de-infância de Geraldes 

Objectivo: 

Criar condições para melhorar o funcionamento do Jardim-de-infância, de forma a garantir condições para a 

prática de diversas actividades; permitir a oferta de refeições às crianças. 

O Programa definido para a ampliação passou pela construção de uma sala polivalente, de cozinha/copa e de 

instalação sanitária acessível. 

 

Mobiliário 

O ano lectivo 2008/2009 arrancou com as melhores condições para a comunidade escolar. Foi adquirido 

mobiliário para dotar 10 salas do 1º Ciclo do Ensino Básico e 6 salas para a Educação Pré-Escolar: 

-EB1 Nº3 e Nº4 de Peniche; Ferrel; Serra D’El Rei; Ribafria e Lugar da Estrada; 

-Jardins de Infância de Geraldes; Ribafria e Colónia Balnear. 

A aquisição deste mobiliário beneficia directamente cerca de 370 alunos/crianças. Continuámos a apoiar as 

iniciativas e a fomentar laços de trabalho com as Escola. 

 

Comemoração do “Dia Mundial da Criança” 

A comemoração do Dia Mundial da Criança contou com dois momentos: 

Dia 1 de Junho 

 Realização de diversas actividades na praia do Baleal, inseridas na “Abertura Nacional da Época Balnear” e 

tiveram como objectivo a sensibilização sobre regras de segurança na praia. 

Organização: Município e Instituto de Socorros a Náufragos. 

Dia 2 de Junho 

 Mini-trampolin; Pista itinerante de trânsito; Espaço do conto; Atelier de caracterização; Animação de rua – 

“Brinquedos e Gigantones”; Grupo Cinotécnico da GNR.  

Organização: Município; Adepe; Aciscp; Agrupamento de Escuteiros de Peniche e Associação Juvenil Peniche. 
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Comemoração do Dia do Ambiente 2008 

Esta actividade, integrada num projecto de promoção da Educação Ambiental, abrangeu todos os 

estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do concelho e pretendeu fomentar a assimilação dos conceitos de 

aquecimento global e erosão costeira. 

 

Divulgação do Património Natural 

Foram editadas duas novas publicações de forma a promover o património natural e a formação dos mais 

novos: “Uma viagem ao Mundo das Amonites”; dirigida aos alunos do Ensino Básico, resultado de um projecto 

coordenado por um professor da Escola Secundária de Peniche e “Fósseis – Os Narradores da História do 

Planeta”; que pretende, através de um texto simples, descritivo e preciso, abordar vários conceitos relacionados 

com a origem e evolução da vida, registos fósseis e a importância da península de Peniche no contexto dos 

estudos geológicos. 

 

Corta Mato Escolar Concelhio 

Realizou-se no “Parque da Cidade” numa parceria com as Escolas, com a participação de aproximadamente 

700 alunos. 

 

Novembro – Mês do Mar 

Com titulo “ Tanto Mar e Lendas de Pasmar” a partir do livro Lendas do Mar de José Jorge Letria, foram 

realizados seis ateliers para alunos do 4º de escolaridade, nas EB1 Nº4;EB1,2,3 de Peniche; EB1 de Atouguia 

da Baleia; EB1 de Ferrel; EB1 de Serra D’El-Rei e EB1 de Bufarda. 

Criação de um ambiente que remete para a água.  

 

Visita à Caravela Vera Cruz 

Várias centenas de alunos do Ensino Básico do concelho de Peniche tiveram a oportunidade de aprender um 

pouco mais sobre a vida a bordo numa das embarcações mais emblemáticas da Época dos Descobrimentos. 

Esta actividade foi desenvolvida em Junho, inserida no programa do Festival Sabores do Mar. 

 

Escola Itinerante de Trânsito 

Esta iniciativa foi dirigida aos alunos do Ensino Básico do concelho de Peniche. 

Esta campanha teve como objectivos formar uma nova geração de condutores e peões, através da 

aprendizagem prática do respeito das regras de boa utilização do espaço rodoviário, assim como da 

sensibilização das crianças para comportamentos a adoptar na via pública, alertando para os perigos que 

existem e para as correctas atitudes a serem seguidas. 
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Material Informático 

Foram equipados com computadores e impressoras os Jardins-de-infância de Geraldes; Lugar da Estrada; 

Bufarda; Ribafria; Filtro e Colónia Balnear. 

Com esta iniciativa pretende-se dotar de forma faseada as  salas de aulas, com o objectivo de aumentar a 

qualidade. 

 

Actividades de Enriquecimento Curricular 

No sentido de aferir o grau de satisfação dos encarregados de educação, procedeu-se à aplicação de um 

inquérito. Para o ano lectivo 2008/2009, foi adoptado o modelo dos anos lectivos anteriores, uma vez que a 

parceria com os Agrupamentos mereceu dos vários agentes educativos e dos encarregados de educação uma 

avaliação positiva. O Município, na qualidade de entidade promotora das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, nos três Agrupamentos de Escolas do Concelho, apresentou à Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo a candidatura ao apoio financeiro, para o ano lectivo 2008/2009, tendo o mesmo sido 

aprovado. 

 

Transportes Escolares 

“Plano de Transportes Escolares Ano Lectivo 2008/2009” – Reunião de coordenação em 29.07.08. 

Participaram na reunião de planeamento da rede: Câmara Municipal de Peniche; Escola Secundária; 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; Agrupamento 

Vertical de Escolas de Peniche e Rodoviária do Tejo.  

Correspondendo às diversas solicitações dos Agrupamentos e das Escolas, foi sugerido à Rodoviária do Tejo a 

adaptação do horário do circuito urbano, às necessidades dos alunos dos vários níveis de ensino, que mereceu 

acolhimento. 

 

Expediente de Limpeza e Comunicação 

Atribuição do subsídio para expediente de limpeza e comunicações, às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

Jardins-de-infância, utilizando os seguintes critérios: Número de alunos; Número de salas; Valor por aluno e 

valor por sala. 

 

Conselho Geral Transitório 

O Município integra os quatro Conselhos Gerais Transitórios do Concelho – Escola Secundária e Agrupamentos 

de Escolas de Atouguia da Baleia, Vertical de Peniche e D. Luís de Ataíde.  
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Bolsas de Estudo 

Com o espírito de estimular e apoiar o aumento de qualificação de recursos humanos no concelho no ano 

lectivo 2008/2009, pela segunda vez, o Município atribuiu bolsas de estudo. 

Esta iniciativa, com inegável alcance social, terá, a partir de 2009/2010, dez bolsas de estudo. 

 

Refeições Escolares 

Tendo em consideração que a garantia de fornecimento de refeições escolares se perfila como um factor que 

influencia positivamente, foram criadas melhores condições e alargado o serviço das refeições escolares. 

No serviço prestado são observados critérios dietéticos preconizados pelas normas estabelecidas e com 

observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar. 

 Para garantir um melhor funcionamento, foram estabelecidos protocolos com os Agrupamentos de Escolas, 

Escolas Secundária, Cercipeniche, Associação de Jardim-de-Infância de Ferrel, Associação Juvenil, Associação 

Desportiva e Recreativa da Bufarda e Juntas de Freguesia para a implementação das refeições escolares. 

 O objecto de alargar progressivamente as refeições foi concretizado, de 160 refeições diárias ultrapassaram-se 

as 400. 

 

Auxílios Económicos para Livros e Material Escolar  

 Com o objectivo de proporcionar a correcção das assimetrias, foi atribuído apoio aos alunos pertencentes a 

agregados familiares integrados no 1º e 2º escalões de rendimentos determinados para o efeito. O valor do 

mesmo para o ano lectivo 2008/09 teve um acréscimo em relação ao ano lectivo anterior de 47%. 

 

Serviço de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar  

Este Serviço integra os serviços de alimentação e de complemento de horário durante períodos lectivos e 

durante os períodos de interrupção lectiva. 

No presente ano lectivo, este Serviço foi alargado aos Jardins-de-Infância de Geraldes e Bufarda. 
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7.4 Parque Campismo 
 

O Parque de Campismo Municipal, infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento local e que se tem afirmado ao 

longo dos anos como suporte de uma grande parte da actividade turística na região, beneficiando de uma 

localização excelente, perto de uma zona urbana – a Cidade de Peniche – na qual se encontram à disposição 

dos campistas todas as valências e serviços indispensáveis ao gozo de períodos de férias, mais ou menos 

longos, neles se incluindo os fins-de-semana, mesmo fora da época alta, é igualmente procurado para 

alojamento da grande maioria dos praticantes de desportos pertencentes à chamada fileira da onda, que de 

outros pontos do país e do mundo vêm até nós na procura das condições únicas que aqui podem usufruir para a 

prática daquelas modalidades. 

 

A sua localização privilegiada, também junto a praias (Cova de Alfarroba, Super-Tubos e Baleal, entre outras), o 

clima ameno todo o ano e as acessibilidades, garante a existência de um conjunto factores que relevam de 

sobremaneira para a procura de que vem sendo alvo. 

 

Por outro lado este Parque de Campismo, de duas estrelas, consegue juntar o factor qualidade de serviço aos 

preços praticados de uma forma equilibrada que garante, de facto, a existência no concelho de Peniche de uma 

forma alternativa e económica de fazer turismo para campistas e caravanistas.  

 
 
OFERTA E PROCURA CAMPISTA 
 
Conforme pode ser verificado nos quadros seguinte a procura do Parque, em cinco anos, de 2004 para 2008 

aumentou de forma muito expressiva, cerca de 30% nas entradas e mais de 39% nas dormidas. 

 

ENTRADAS E DORMIDAS 2004 a 2008 

ANO ENTRADA CAMPISTAS DORMIDAS 

2004 25 714 70 286 
2005 26 024 71 007 
2006 28 032 81 672 
2007 29 758 83 265 
2008 33 412 98 205 

 

Este aumento da procura tem obviamente picos que se situam nos meses de Junho, Julho e Agosto, durante os 

quais se verificou cerca de 80% das entradas e quase 70% das dormidas anuais, criando uma enorme pressão 

nas infra-estruturas do Parque e obrigando à duplicação do esforço, quer dos serviços internos quer, 

obviamente, de outros serviços da autarquia que prestam apoio, como é o caso dos serviços de electricidade, 

de canalizadores, de saneamento e higiene e limpeza. 
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ENTRADAS E DORMIDAS 2008 

MÊS ENTRADA CAMPISTAS DORMIDAS 

Janeiro 702 1438 
Fevereiro 960 2207 

Março 1389 3020 
Abril 1655 3190 
Maio 1697 3621 
Junho 4435 10143 
Julho 7289 23341 

Agosto 8881 35459 
Setembro 2769 8198 
Outubro 1591 3203 

Novembro 1112 2522 
Dezembro 932 1863 

 

Por outro lado é de referir que a procura dos serviços do Parque é maioritariamente efectuada por nacionais, 

sendo que 80% das entradas e dormidas foram efectuadas por utentes nacionais. Pese embora tal facto, as 

cerca de 6 400 entradas e 19 400 dormidas atribuídas a cidadãos estrangeiros marcam Peniche e a região 

como um destino procurado por cidadão da Europa e do mundo. 

 

ENTRADAS E PERNOITAS NACIONAIS 2008 

 

MÊS ENTRADA  PERNOITA 

Janeiro 622 904 
Fevereiro 823 1480 

Março 1110 1994 
Abril 1419 2443 
Maio 1271 2429 
Junho 4029 9115 
Julho 5644 18842 

Agosto 7081 30401 
Setembro 2033 6285 
Outubro 1141 1812 

Novembro 945 1660 
Dezembro 854 1370 
TOTAL 26972 78735 
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ENTRADAS E PERNOITAS NACIONAIS 2008 

 MÊS  ENTRADA  PERNOITA 
Janeiro 80 534 

Fevereiro 137 727 
Março 279 1026 
Abril 236 747 
Maio 426 1192 
Junho 406 1028 
Julho 1645 4499 

Agosto 1800 5058 
Setembro 736 1913 
Outubro 450 1391 

Novembro 167 862 
Dezembro 78 493 
TOTAL 6440 19470 

 

É patente nas tabelas seguintes a importância que países com Espanha, França, Alemanha, Holanda e Itália 

representam, durante todo o ano, na procura do destino Peniche, no entanto parece-nos de realçar o 

nascimento de nichos de mercado oriundos da chamada Europa de Leste e da Austrália, praticamente todos 

relacionados com o interesse em desportos náuticos da fileira da onda. 

 

ENTRADAS E PERNOITAS ESTRAGEIROS POR PAIS 

 

JANEIRO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 19 131 
Austrália 2 2 

Brasil 1 13 
Espanha 5 5 
França 22 64 
Holanda 2 28 

Reino Unido 28 255 
Suécia - 30 
Suiça 1 4 

República Checa - 2 
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FEVEREIRO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 44 198 
Bélgica 2 4 

Dinamarca 2 2 
Espanha 15 18 
França 26 81 
Holanda 15 212 

Reino Unido 29 206 
República Checa 4 6 

 

MARÇO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 60 222 
Austrália 10 22 
Áustria 6 10 
Bélgica 4 4 

Dinamarca 2 58 
Espanha 102 198 
Finlândia 5 11 
França 21 59 
Holanda 14 93 
Irlanda 2 8 
Itália 1 1 

Luxemburgo 4 10 
Moldávia 1 3 

Reino Unido 45 309 
Suécia 2 18 
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ABRIL DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 42 86 
Austrália 2 2 
Áustria 2 2 
Brasil 2 4 

Dinamarca 2 4 
Espanha 22 28 
Filândia 2 4 
França 77 130 
Holanda 22 130 
Irlanda 11 39 
Itália 7 19 

Luxemburgo 1 1 
Polónia 2 2 

Reino Unido 28 270 
República Checa 2 2 

Suécia - 2 
Suiça 10 20 

 

 

MAIO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 142 314 
Argentina 1 18 
Austrália 7 19 
Áustria 4 6 
Bélgica 5 6 
Canadá 3 3 

Dinamarca 4 4 
Eslovénia 2 2 
Espanha 38 81 
Filândia 2 8 
França 96 198 
Holanda 25 123 
Irlanda 4 70 
Itália 6 6 

Polónia 6 35 
Reino Unido 55 239 

República Checa 2 2 
Suécia 6 61 
Suiça 18 52 
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JUNHO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 66 171 
Argentina   
Austrália 18 30 
Áustria 3 3 
Bélgica 3 24 
Brasil 2 4 

Canadá 3 3 
Dinamarca 2 2 
Eslovénia 2 2 
Espanha 71 133 

EUA 3 3 
França 96 196 
Holanda 20 49 
Irlanda 3 13 
Israel 4 4 
Itália 15 49 

Luxemburgo 4 4 
Polónia 16 16 

Reino Unido 51 284 
República Checa 4 6 

Suécia 3 7 
Suiça 8 12 

 

JULHO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 234 679 
Argentina 10 18 
Austrália 24 28 
Áustria 31 54 
Bélgica 95 275 
Brasil 4 32 

Canadá 4 4 
Dinamarca 41 99 
Eslovénia 53 99 
Espanha 278 679 

EUA 11 12 
Filândia 5 36 
França 465 1275 
Gécia 2 2 

Holanda 143 346 
Hungria 2 2 
Irlanda 19 47 
Islândia 3 3 
Israel   
Itália 56 193 
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Lituânia 6 6 
Noruega 4 4 

Nova Zelândia 6 9 
Polónia 23 60 

Reino Unido 81 426 
República Checa 4 7 

Suécia 10 16 
Suiça 29 82 

Outros países 2 6 
 

AGOSTO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 260 852 
Argentina - 2 
Austrália 24 50 
Áustria 27 48 
Bélgica 48 100 
Canadá 12 24 

Dinamarca 10 31 
Eslovénia 4 4 
Espanha 477 1326 
Finlândia 12 20 
França 511 1381 
Holanda 58 154 
Irlanda 9 13 
Israel 6 7 
Itália 133 299 

Liechtenstein 4 10 
México 4 4 

Luxemburgo 2 2 
Noruega 9 27 
Polónia 30 51 

Reino Unido 113 524 
República Checa 4 8 

Suécia 4 4 
Suiça 26 90 

Outros países 15 19 
 

SETEMBRO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 179 525 
Argentina 2 2 
Austrália 18 23 
Áustria 27 45 
Bélgica 40 54 
Canadá 4 4 
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Dinamarca 2 2 
Eslovénia 4 6 
Espanha 184 386 
Estónia 2 2 
EUA 2 4 

Finlândia - 2 
França 91 211 
Holanda 22 42 
Irlanda 6 12 
Israel 4 8 
Itália 28 62 

Luxemburgo 6 6 
Nova Zelândia 5 13 

Polónia 13 18 
Reino Unido 59 407 

República Checa 15 33 
Suécia 2 2 
Suiça 21 44 

 

OUTUBRO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 108 427 
Argentina 10 74 
Austrália 31 70 
Áustria 32 46 
Bélgica 2 2 
Canadá 5 11 

Dinamarca 2 2 
Espanha 43 151 
França 44 60 
Holanda 23 23 

Itália 11 42 
Luxemburgo 2 54 

Nova Zelândia 2 4 
Polónia 6 8 

Reino Unido 108 383 
República África Sul 2 2 

República Checa 2 2 
Suécia 3 11 
Suiça 14 19 

 

NOVEMBRO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 26 132 
Argentina - 60 
Austrália 13 53 
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Canadá 2 6 
Espanha 21 34 
Finlândia 2 2 
França 20 40 
Holanda 14 42 

Itália 4 4 
Luxemburgo - 44 

Nova Zelândia 2 2 
Reino Unido 62 422 

Suécia 1 21 
 

DEZEMBRO DE 2008 

PAÍS ENTRADA  PERNOITA 
Alemanha 16 102 
Argentina 2 2 
Austrália 4 121 
Espanha 12 14 
França 12 23 
Holanda 3 3 

Itália 2 2 
Reino Unido 23 189 

Suécia 2 33 
Suiça 4 4 
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7.5 Piscinas 
 

As Piscinas Municipais têm vindo a desenvolver um esforço para servir melhor a população do 

concelho de Peniche. Para isso, tem vindo a remodelar e a aumentar os serviços que a piscina pode 

oferecer à sua população. 

 

O objectivo destas mudanças tem vindo ao encontro de algumas sugestões realizadas pelos utentes, 

tais como, a flexibilidade de horários, professores a tempo inteiro, tratamento da água menos 

prejudicial à saúde, entre outras. Para que algumas destas propostas fossem realizadas, o Município 

contratou 6 técnicos de natação, reduzindo assim uma lista de espera habitualmente extensa, 

disponibilizando mais horários durante os períodos ditos”mortos” e flexibilizou também os horários 

disponíveis através de uma nova modalidade – “Passe Livre”. 

 

O Município de Peniche não ficou por aqui com as novidades, pois abriu a possibilidade a todas a 

famílias de poderem usufruir da piscina através de uma nova modalidade – “Passe Familiar” – 

tornando assim possível que pais e filhos possam confraternizar mais assiduamente, algo que não era 

possível. 

 

Não se esquecendo da parte desportiva para jovens, o Município de Peniche continuou a apoiar as 

equipas de natação de Competição e Pré-competição, através da disponibilização do autocarro, bem 

como através de subsídios para fazer face às despesas com inscrições e seguros das provas 

realizadas durante a época 2007/2008. 

 

Quanto a investimentos, o Município de Peniche neste ano de 2008, começou pelo tratamento da água 

da piscina, com a aquisição do sistema de tratamento de água através de UV’S (Ultravioletas). Esta 

era habitualmente tratada à base de cloro, o que originava alguns problemas para a saúde dos utentes 

tais como irritação dos olhos, alergias de pele e também problemas a nível do aparelho respiratório. 

Com este sistema houve uma redução (cerca de 50%) de cloro colocado na água, reduzindo assim as 

probabilidades no surgimento de muitos dos problemas anteriormente causados pelo cloro. Foi 

também reposto todo o piso dos balneários, gabinete técnico, posto de socorro, recepção e hall de 

entrada. 
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Sugestões para a melhoria de funcionamento das Piscinas Municipais 

 

� Protocolos com Instituições públicas e privadas do concelho, para angariação de mais utentes; 

� Campo de Férias durante o mês de Julho e Agosto; 

� Colocação de Painéis Solares Termodinâmicos para aquecimento das águas sanitárias e das cubas de 

natação; 

� Substituição das divisórias interiores dos dois balneários; 

� Redução de pessoal. 

 

 

 

7.6 Biblioteca 
 

A actuação da Biblioteca Municipal, durante o ano de 2008, foi desenvolvida na seguinte forma: 
 

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; 

d) Levou a cabo diversas actividades, discriminadas nos quadros em anexo, e das quais se destacam:  

� 10 Visitas guiadas à Biblioteca com hora do conto, que envolveram 10 turmas ( 5 salas de jardim 

de infância e 4 turmas do 1º ciclo), num total de 185 crianças; 

� 5 Visitas de estudo à Biblioteca, que envolveram 4 turmas do 1º ciclo e um grupo informal de 

adolescentes, num total de 93 pessoas; 

� 20 Tempos específicos de hora do conto com consequente exploração da história e actividade de 

expressão plástica, que envolveram 30 turmas (6 salas de jardins de infância e 24 turmas do 1º 

ciclo), num total de 603 crianças; 

� 7 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 135 crianças; 

� 9 “Tardes com a poesia” que envolveram 11 turmas (2 salas de jardim de infância e 7 turmas do 1º 

ciclo), num total de 189 crianças; 
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� 8 Sessões de “Lendas de Portugal” com consequente exploração da história e actividade de 

expressão plástica, que envolveram 8 turmas (1 sala de jardim de infância e 7 turmas do 1º ciclo), 

num total de 155 crianças; 

No tocante a outras actividades de promoção da leitura, a Biblioteca levou a cabo: 

� Comemorações do Dia Mundial do Livro (23 de Abril): 

• Convívio com idosos em torno do livro e da mesa, na Biblioteca; 

• Com quantos livros se faz uma vida? -Tertúlia sobre o livro e a importância da leitura. 

� 16 e 17 de Maio – diversas acções promovidas pelo Grupo Contador de Histórias, envolvendo 

cerca de 250 pessoas; 

� Biblioteca de Praia (Julho/Agosto); 

� 23 e 24 de Outubro – diversas acções promovidas pelo Grupo Contador de Histórias, 

envolvendo cerca de 250 pessoas; 

� Exposições Bibliográficas diversas na Biblioteca. 

� Hora do Conto Natalícia, com exploração da história “Babuska” – 12 sessões, que envolveram 20 

turmas, num total de 381 crianças.  

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: 

 

� 30 de Abril - Espectáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança, envolvendo 12 grupos e cerca 

de 150 jovens dançarinos do Concelho; 

� 9 de Maio – “Europa: letras e sabores de várias cores” – Jantar europeu com serão literário 

organizado conjuntamente com a Associação Juvenil de Peniche (AJP) e com o Centro Social do 

Pessoal da CMP (CSPCMP), reuniu à mesa 50 convivas, dos 2 aos 80 anos, entre italianos, 

franceses, portugueses, , finlandeses, americanos e australianos. 

� 2 de Junho - participação na Festa da Criança; 

� 25 a 27 de Julho – na Mostra da Renda de Bilros de Peniche e, nomeadamente, VI Jogos Florais 

da Renda de Bilros de Peniche;   

� 6 sessões de “Contos no Lar (de Santa Maria)” com consequente exploração da história; 
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� 15 de Novembro - Tertúlia de homenagem ao Homem do Mar. 

 

 

Estatística 

Relativamente à frequência da Biblioteca, e nomeadamente à requisição de documentos, tivemos durante o ano 

2007, 2473 pessoas que requisitaram 2893 livros, 1415 dvd’s, 118 cd’s e 4 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. Na Mediateca, apesar de apenas temos um computador para acesso do 

público, contabilizámos 2308 utilizações deste serviço. Continuámos a registar uma boa procura da consulta on-

line do Diário da República. 

 

 

DATA HORA E LOCAL ACTIVIDADE OU ACÇÃO PÚBLICO-ALVO 

08 Janeiro 

 

Biblioteca  

10h30 

“Era uma vez um rei” 

– História do Rei  D. João I com actividade de 
palavras cruzadas colectivas 

Turma do 4º ano da escola Nº 

1 (21 alunos) 

 Biblioteca  

14h30 

“Uma tarde com a poesia” Turma do 2º ano  da Escola Nº 
5 (20 crianças) 

09 Janeiro 

 

Biblioteca  

10h00 

“Era uma vez um rei” 

História do Rei D. João II com actividade de 
palavras cruzadas colectivas 

Turma do 4º ano  da escola Nº 

2 (15 alunos) 

11 Janeiro Biblioteca  

09h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “O 

dinossauro” com actividade conjunta de expressão 

plástica 

2 turmas do 2º ano da Escola 

nº 1 (36 crianças) 

17 Janeiro Biblioteca  

10h00 

“Hora do Conto” Exploração da história “Elmer e 

Rosa” com actividade conjunta de expressão 

plástica 

Turma do 1º ano  da escola Nº 

2 (20 crianças 

22 Janeiro Biblioteca  

09h30 

 

Lendas de Portugal  

Exploração da Lenda de São Vicente com 

actividade individual de expressão plástica 

Turma do 2º ano A da escola 

Nº 31 (20 crianças) 

23 Janeiro Biblioteca  

09h30 

 

“Hora do Conto” Exploração da história “O 

planeta adormecido ” 

2 turmas do 4º ano da Escola 

nº 1(39 crianças) 

29 Janeiro Biblioteca  

09h30 

 

“Hora do Conto”  

Exploração da história de “O velho, o rapaz e o 

burro” com actividade individual de expressão 

plástica 

2 turmas do 2º ano da Escola 

nº 5(40 crianças) 

12 Fevereiro Biblioteca  
15h00 

“Uma tarde com a poesia” Turma do 2º ano da Escola nº 
5 

15 Fevereiro Biblioteca  
10h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “Elmer e 
Rosa” com actividade individual de expressão 

plástica 
 
 

2 turmas do 1º ano da Escola 
nº 1 

(40 crianças) 
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26 Fevereiro Biblioteca  
14h30 

Lendas de Portugal” 
Exploração da Lenda da Sopa de Pedra com 

actividade colectiva de expressão plástica 

CAIC 
(10 crianças) 

29 Fevereiro Biblioteca  
09h30 

 

Hora do conto e visita orientada à Biblioteca Alunos do 1º ciclo das escolas 
de S. Bernardino e Geraldes 

(45 crianças) 
03 Março Biblioteca  

09h30 
 

Hora do conto e visita orientada à Biblioteca Jardim de infância da Atouguia 
da Baleia (sala dos 4 anos) 

10 Março Biblioteca  
14h30 

“Uma tarde com a poesia” Turma do 1º ano da Escola nº 
1 (20 crianças) 

 
11 Março Biblioteca  

14h30 
“Uma tarde com a poesia” Turma do 1º ano da Escola nº 

1 (20 crianças) 
 

03 Abril Biblioteca  
11h00 

 

Hora do conto e visita orientada à Biblioteca Alunos do 2º ano da Escola 
EB1 da Serra d’El Rei (20 

crianças) 
04 Abril Biblioteca  

10h00 
“Hora do Conto” Exploração da história “Segue-

me” com actividade individual de expressão 
plástica 

2 turmas da Escola nº 6 de 
Peniche (36 crianças) 

07 Abril Biblioteca  
09h30 

 

Hora do conto e visita orientada à Biblioteca Jardim de infância da Atouguia 
da Baleia (sala dos 5 anos) 

08 Abril Biblioteca  
14h30 

“Uma tarde com a poesia” Jardim de infância Traquinas 
(22 crianças) 

11 Abril Biblioteca  
10h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “Elmer e 
o arco-íris” com actividade individual de expressão 

plástica 

C.A.I.C (12 crianças) 

21 Abril Biblioteca  
14h30 

Lendas de Portugal 
Exploração da “Lenda das amendoeiras em flor”, 
com actividade colectiva de expressão plástica 

Turma do 1º ano da Escola nº 
1 (20 crianças) 

22 Abril 
 

Biblioteca  
10h00 

Era uma vez um rei 
História do Rei D. João I com actividade de 
palavras cruzadas colectivas 
 

Turma do 3º ano  da escola Nº 
4 (19 alunos) 

 Biblioteca  
14h30 

Lendas de Portugal 
Exploração da “Lenda da Lagoa das 7 cidades”, 
com actividade colectiva de expressão plástica 

Turma do 1º ano da Escola nº 
1 

(20 crianças) 
23 Abril Biblioteca  

10h00 
Hora do conto e visita orientada à Biblioteca 2 turmas do Jardim de infância  

João Paulo II  
(40 crianças) 

 Biblioteca  
14h30 

Convívio com idosos em torno do livro e da mesa 30 idosos (provenientes do 
Centro de Dia da Serra, Lar de 

Santa Maria, Centro de 
Convívio de Peniche e 

Misericórdia). 
 Biblioteca  

21h30 
Com quantos livros se faz uma vida? Tertúlia 

sobre o livro e a importância da leitura 
20 leitores 

28 Abril Biblioteca  
14h30 

“Uma tarde com a poesia” Sala dos 5 anos do  Jardim de 
infância  

Traquinas (22 crianças) 

30 Abril Fórum da 
Parreirinha 

Espectáculo Dia Mundial da Dança (ver relatório próprio) 

05 Maio Biblioteca  
10h00 

“Hora do Conto” Exploração da história “Os ovos 
misteriosos” com actividade individual de 

expressão plástica 

2 turmas da Escola nº 2 de 
Peniche 

(40 crianças) 
06 Maio Lar de Santa Maria 

15h00 
“Hora do Conto” Exploração da história “Avós” 15 idosos 

07 Maio Biblioteca  
10h00 

“Hora do Conto” Exploração da história “Elmer e 
o arco-íris” com actividade individual de expressão 

Sala dos 5 anos do  Jardim de 
infância  
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plástica Traquinas (22 crianças) 

09 Maio Biblioteca  
09h30 

 

Hora do conto e visita orientada à Biblioteca Jardim de infância da Atouguia 
da Baleia (sala dos 4 anos) 

 Cantina da CMP 
20h00 

“Europa: letras e sabores de várias cores” – 
jantar europeu 

50 pessoas 
(ver relatório próprio) 

13 Maio Biblioteca  
09h15 

 

Era uma vez um rei 
História da Rainha D. Maria II com actividade de 
palavras cruzadas colectivas 

Turma do 4º ano  da escola Nº 
1 

(20 alunos) 
13 Maio Biblioteca  

10h30 
 

Era uma vez um rei 
História do Rei D. Dinis com actividade de palavras 
cruzadas colectivas 
 

Turma do 4º ano  da escola Nº 
1 

(20 alunos) 

 Biblioteca  
14h30 

“Uma tarde com a poesia” Turma do 3º ano  da escola Nº 
4 

(19 alunos) 
15 Maio Biblioteca  

09h30 
 

Hora do conto e visita orientada à Biblioteca Jardim de infância da Atouguia 
da Baleia (sala dos 3 anos) 

16 e 17 Maio vários Do grupo O Contador de Histórias 
(7 acções)   

Aproximadamente 120 
pessoas 

(ver relatório próprio) 
27 Maio Biblioteca  

14h15 
Lendas de Portugal 

Exploração da “Lenda de Coimbra”, com actividade 
colectiva de expressão plástica 

Turma do 4º ano da Escola nº 
1 

(20 crianças) 
 Biblioteca  

15h30 
Lendas de Portugal 

Exploração da “Lenda da Serra da Estrela”, com 
actividade colectiva de expressão plástica 

Turma do 4º ano da Escola nº 
1 

(20 crianças) 
2 Junho Recinto dos 

Bombeiros 
Voluntários de 

Peniche 

Festa da Criança Crianças do pré-escolar e do 
1º ciclo do Concelho de 

Peniche 

5 Junho Biblioteca 
10h00 

Hora do Conto  
Exploração da história “O dinossauro” com 
actividade individual de expressão plástica 

Jardim de Infância do Alemão 
(20 crianças) 

17 Junho Biblioteca 
10h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “Os ovos 
misteriosos” 

Sala dos 4 anos do  Jardim de 
infância 

Da Colónia Balnear ( 15 
crianças) 

 Lar de Santa Maria 
14h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “A árvore 
generosa” 

15 idosos 

22 Julho 
 

Lar de Santa Maria 
14h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “O velho, 
o rapaz e o burro” 

25 idosos 

Julho  VI Jogos Florais da Renda de Bilros de Peniche Foram apresentados 86 
trabalhos a concurso (23 

poesias livres; 23 sonetos; 40 
quadras populares. 

Julho e Agosto Biblioteca 
de Praia 

Biblioteca de Praia 89 utentes requisitaram 153 
livros 

26 de Agosto Biblioteca 
15h30 

Visita orientada à Biblioteca Grupo de 9 utentes do 
CID@NET / ADEPE 

16 de Setembro Lar de Santa Maria 
14h30 

“Hora do Conto” Exploração da história “Elmer e 
o avô Eldo” 

15 idosos 

26 de Setembro Biblioteca - 10h00 Visita orientada 3º ano da Escola Nº 4 – Prof. 
Aida (19 alunos) 

14 de Outubro Biblioteca - 10h30 Era uma vez um rei –  
D. Maria II 

3º ano da Escola Nº 3 – Prof. 
Mª José (20 alunos) 

 Biblioteca - 14h30 Tarde com a poesia 2º ano da Escola Nº 1 – Prof. 
Delfina 

(24 alunos) 
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15 de Outubro Biblioteca - 09h30 Visita orientada 1º ano da Escola Nº 3 – Prof. 
Susana (20 alunos) 

16 de Outubro Biblioteca - 10h30 Hora do Conto: 
exploração da história “O nabo gigante” 

2º ano Nº 1 / Prof. Ilda 

17 de Outubro Biblioteca - 09h30 Hora do Conto:  
exploração das histórias “O peixe-desejo” e “A 

cigarra e a formiga” 

1º e 2º anos da escola EBI 
123 (45 alunos) 

17 de Outubro Biblioteca – 15h00 Hora do Conto: 
exploração da história “O nabo gigante” 

3ºs anos  da escola EBI 123 
(48 alunos) 

23 de Outubro Escola Nº 4 – 09h30 Contador de Histórias Turmas do 1º e 2º anos (44 
alunos) 

 Escola Nº 4 – 11h00 Contador de Histórias Turmas do 3º e 4º anos (33 
alunos) 

 Lar de Santa Maria – 
14h15 

Contador de Histórias Idosos do Lar e do Centro de 
Dia da Serra d’El Rei 

 Escola Secundária – 
15h30 

Contador de Histórias 
“Ah, isto é que é poesia!!” 

3 turmas 

 Escola Nº 5 – 16h30 Contador de Histórias Turmas do 2º e 3º anos (44 
alunos) 

24 de Outubro Escola Nº 6 – 09h30 Contador de Histórias Todo o 1º ciclo (37 alunos) 
 Biblioteca – 10h45 Contador de Histórias Turmas do 4º ano (48 alunos) 
 Escola Nº 4 – 14h15 Contador de Histórias Jardim de Infância do Alemão 
 Escola Secundária – 

15h30 
Contador de Histórias 

“Ah, isto é que é poesia!!” 
3 turmas 

11 de Novembro Biblioteca– 10h30  Era uma vez um rei – 
D. Pedro I 

4º ano da Escola Nº 1 – Prof. 
Fernanda  

12 de Novembro  Biblioteca – 14h30 
 

Tarde com a poesia  2º ano da Escola Nº 1 – Prof. 
Paula (22 alunos) 

13 de Novembro  Biblioteca- 09h30  Hora do Conto: 
exploração das histórias “O nabo gigante” e “Sou 

especial porque sou eu” 

4º ano da Escola EBI 123 (20 
alunos) 

 Biblioteca - 14h30 Hora do Conto: 
exploração da história “A fada palavrinha” 

1º ano da Escola  Nº 3- Prof. 
Susana 

14 de Novembro Biblioteca - 10h30 Hora do Conto:  exploração das histórias “A fada 
palavrinha” e “O nabo gigante” 

2º e 3º anos da Escola Nº 2 

 Biblioteca - 14h30 Visita orientada e Hora do Conto (exploração das 
histórias “A fada palavrinha” e “O nabo gigante”) 

Turma de 1º e 4º anos da 
Escola nº 2– Prof. Célia 

15 de Novembro Edifício Cultural Tertúlia de Homenagem ao Homem do Mar  

18 de Novembro Biblioteca – 09h30 Visita orientada Turma de 1º e 3º anos da 
Escola nº 4– Prof. Guida 

 Lar de Santa Maria – 
14h30 

Exploração da história “Uma família de chapéus”  

20 de Novembro Biblioteca – 10h15 Hora do Conto: exploração das histórias “O peixe-
desejo” e “Sou especial porque sou eu” 

2 salas do Jardim de infância 
da Colónia Balnear (45 

crianças) 
 Biblioteca – 14h15 Hora do Conto: exploração das histórias “O peixe-

desejo” e “Sou especial porque sou eu” 
1 sala do Jardim de infância 

da Colónia Balnear (25 
crianças) 

21 de Novembro  Biblioteca – 14h30 Visita Orientada 1º ano da Escola nº 5 (25 
alunos) 

24 de Novembro  Biblioteca – 09h30 Hora do Conto:  
exploração da história “Leónia devora os livros” 

3º ano da Escola Nº 1 – Prof. 
Leocádia (20 alunos) 

25 de Novembro  Biblioteca – 14h15  Lendas de Portugal – A lenda das amendoeiras em 
flor 

Jardim de Infância do filtro (25 
crianças) 

26 de Novembro 
 

Biblioteca - 09h30  Lendas de Portugal – A lenda do galo de Barcelos 4º ano da Escola nº 4 – Prof. 
Ana Nabais (20 alunos) 
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7.7 Museu 
 

A actividade desenvolvida pelo Museu Municipal, durante o ano de 2008, foi a seguinte: 

 

Designação Data Nº Visitantes 

Amizade e Liberdade / Friendship and Freedom de Winy Smit-Vuijk 

• Concepção / Produção / Montagem de “letering” de promoção 

25 Abril /  25 
Maio 

 

6474 

Projecto) Parêntesis ( - Associação Juvenil de Peniche 
• Acompanhamento de recuperação de espaço de intervenção (Lavadouros) 

• Participação no Júri de selecção de propostas de intervenção 

• Apoio na preparação da Residência de Artistas do Projecto  )Parêntesis( 
o Residência de Artistas 
o Exposição ao Público 

19 a 24 Abril 

25 a 27 Abril 

 

 

 

600 (estimado) 

75º Aniversário da Instalação da Prisão Política na Fortaleza de Peniche 
(Trabalhos preparatórios 

• Textos (parte) em colaboração com a URAP 

• Pesquisa de imagens; 

• Maquetização de Painéis 
• Preparação de espaços – Celas 

N/A N/A 

Exposição “Cerâmica e Ambiente” de António Miguel Franco 
• Apoio na preparação e instalação da Exposição 

• Produção de bases de suporte, 

• Criação, desenvolvimento e aplicação de Letering  / mural 
 

6 a 18 Junho 6496 

Pintura de Helena Zyryanova 
• Criação, desenvolvimento e aplicação de Letering / mural 

• Revisão de textos 

21 Jun / 06 
Jul 

1833 

Exposição fotográfica “ARRIBAS – Paisagens, Geologia, Fauna e Flora” 
• Criação, desenvolvimento e aplicação de Letering / mural 

12 Julho / 31 
Agosto 

27 011 

Instrumentos Auxiliares de Navegação e Pesca” de Estêvão Alexandre 
Henriques 

 

16 Novembro 
2007 a 30 

Março 2008 

7097 (2 Jan. a 30 Mar 
2008) 

9 946 (16 Nov. 2007 a 30 
Mar 2008) 

“Velhos são os trapos” 
• Prova final de Milene Almeida, do Curso de Animação Sócio Cultural da Escola 

Profissional do Oeste 

23 Maio / 1 
Junho 

546 

Fósseis: Os Narradores da História do Planeta 
• Museu da Universidade de Coimbra 

15 Outubro / 
31 Janeiro 

5745 

Semana Sénior 
30 Setembro / 
04 Outubro 

383 
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“Os Peixes das Berlengas – Ilustração Cientifica” de Telma Costa 
• Novembro - Mês do Mar 

16 a 30 
Novembro 

945 

 

 

Protocolos 

� Assinatura do Protocolo para “Recuperação do Fosso das Muralhas”, na Capela da Fortaleza de 

Peniche, entre a Câmara Municipal de Peniche e o IPTM (29 de Julho). 

 

II Mostra da Renda de Bilros de Peniche - 2008 

� Criação do conto infantil “Uma simples história…” (autor J. Meireles) para apoio à dinamização do 

interesse pelas Rendas de Bilros por parte da população escolar ao nível do ensino Básico; 

 
Dia da Rendilheira - 2008  

� Emissão de Cartões de Identificação de Rendilheiras e outras entidades, nacionais e estrangeiras, 

participantes no DIA DA RENDILHEIRA; 

� Emissão, em colaboração com o Gabinete de Imagem, de Diplomas de participação no DIA DA 

RENDILHEIRA 

 

XVI Concurso de Rendas de Bilros 

� Elaboração de Propostas de Normas de Concurso; 

� Recepção dos trabalhos para o XVI Concurso de Rendas 

� Participação / secretariado dos membros do Júri de avaliação das Rendas 

� Elaboração de Acta da reunião do Júri e Acta do Secretariado 

� Digitalização de todos os trabalhos apresentados a Concurso 

� Apresentação em “PowerPoint”, no dia 25 de Julho - data da entrega de Prémios do XVI Concurso de 

Rendas de Bilros 

� Elaboração das Legendas das peças em Renda na Exposição (25 de Julho a 31 de Agosto), no Edifício 

Cultural 

� Emissão, em colaboração com o Gabinete de Imagem, de Diplomas do XVI Concurso de Rendas de 

Bilros 

 

Inventário do Museu 

� Actualização de 572 registos de fichas de Inventário na aplicação “In Patrimonium” 
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Estúdio Municipal de Dança 

� Acompanhamento das actividades do Estúdio Municipal de Dança:  

• Arrecadação da receita proveniente da prestação do serviço; 

• Actualização de seguro de acidentes pessoal: registo nominal de utentes; 

• Recepção de novas inscrições; 

• Actuação visando a regularização dos pagamentos de mensalidades em atraso. 

• Frequência de Alunos: 

Terminaram o ano lectivo 2007 / 08: 93 Alunos 

Iniciaram o Ano lectivo 2008 / 09: 40 Alunos 

A frequentar em 31 de Dezembro de 2008: 90 Alunos 

 
Actividades diversas 

� Implementação do SIADAP:  

• Lançamento de Inquérito aos visitantes do museu, visando aferir o seu grau de satisfação. 

O procedimento percorreu todo o ano de 2008, incidindo sobre 27,38 % (Objectivo = 25%) do 

universo dos visitantes que adquiram ingresso 

� Acolhimento de delegação de alunos da Escola Secundária do Bombarral  

• Deslocação especifica com vista à obtenção de documentos para posterior tratamento no 

âmbito da Área de Projecto curricular, abordando o tema “25 d’Abril” 

• Disponibilizados documentos em suporte digital. 
 

� Sessão Solene Comemorativa do 34º Aniversário do “25 d’Abril” 

� Comemoração do Dia Nacional do Mar – 16 de Novembro  

• Apresentação do conto infantil “ Uma Viagem ao Mundo das Amonites” na Capela de Santa 

Bárbara 

• Abertura da Exposição “Os Peixes das Berlengas – Ilustração Cientifica”  

• Recepção do Encontro de Enófilos do Oeste, na Capela de Santa Bárbara, (29 de 

Novembro) 

 
 

 

 

 

 

 



 203 | 224 

 

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

Movimentos de Visitantes 

 

Visitas ao Museu Municipal  

No período em apreço, registou-se o seguinte movimento de entradas no Museu Municipal 

 

Entradas pagas 17565 

Entradas em grupos organizados (não pagas) 9966 

Entradas em visitas escolares 5371 

Total 34243 

 

As visitas não pagas compreendem Instituições sem fins lucrativos (Autarquias, Colectividades, Instituições de 

Solidariedade Social, bem como titulares de Cartão Jovem, etc.).  

 
 
Visitas por tipo de estabelecimento / grau de ensino 

As visitas escolares referenciadas compreendem os seguintes tipos estabelecimento de ensino: 

 

1º Ciclo Ensino Básico 6 

2º e 3º Ciclos Ensino Básico 41 

Escolas Secundárias 17 

Ensino Superior 1 
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7.8 Património Cultural 
 

No âmbito de uma política de valorização do património cultural municipal visando garantir a longevidade desta 

matriz identidária 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 e Estudo e Conservação 

1 Intervenção de conservação preventiva, conservação e restauro de espólio do futuro Museu de Atouguia da Baleia, 
trabalho desenvolvido pelos Técnicos Superiores de Conservação e Restauro ao serviço da autarquia. Este museu observava 
um espólio inicial provisório de 482 peças, repartido pelas seguintes tipos e percentagens: Arte Sacra (79%), contemplando 
imagens religiosas, elementos de retábulo, espólio têxtil, mobiliário e castiçais; Elementos Pétreos (11%), nomeadamente 
estelas funerárias e peças diversas em calcário; e Materiais Diversos (10%). Até ao final de 2008 tinha-se procedido ao 
tratamento de conservação preventiva de 90% do referido espólio, com destaque para o tratamento das peças do conjunto da 
Arte Sacra e Materiais Diversos. No que toca à conservação e restauro foi intervencionado cerca de 20% da totalidade do 
espólio, com relevo para a intervenção de 70% das peças escultóricas do conjunto de Arte Sacra. 

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.  No final de 2008 tinha 
já sido alvo de inventário cerca de 97% da totalidade do espólio inicial. 

3 Coordenação do processo de registo e tratamento de materiais no âmbito de intervenção de desmontagem de tecto da 
Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, desenvolvido pelos Técnicos Superiores de Conservação e 
Restauro ao serviço da autarquia (apoio técnico da autarquia em intervenção de recuperação desta igreja). No âmbito do 
desenvolvimento pela Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia de obra de reabilitação da cobertura e tecto da igreja 
desta confraria, com início em Maio, foi prestada colaboração técnica nessa importante intervenção de valorização deste imóvel 
histórico. Essa colaboração assentou em duas intervenções: marcação, identificação, registo gráfico e fotográfico dos 
elementos constituintes do tecto in loco, e já em atelier, dando continuidade ao tratamentos de limpeza, no desenvolvimento de 
vários trabalhos de índole diversa com destaque para a prefixação das camadas cromáticas, o tratamento de desinfestação e 
imunização, a consolidação do material lenhoso, a remoção de elementos metálicos, a fixação de elementos de suporte 
destacados, o preenchimento de lacunas ao nível do material de suporte, o isolamento dos parafusos novos (a partir daqui 
novamente in loco aquando da montagem do tecto) e, finalmente, o preenchimento da camada policroma e respectiva 
reintegração. 

4 Monitorização do tratamento de dessalinização de materiais cerâmicos provenientes do sítio arqueológico dos Cortiçais 
e de materiais arqueológicos subaquáticos recolhidos no âmbito das obras de dragagem do Porto de Pesca de Peniche 
(2º fase) em curso no Museu Municipal. 

5 Coordenação logística do projecto de investigação do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda. No âmbito deste projecto 
tiveram lugar cinco campanhas desenvolvidas por equipa de arqueologia liderada pelos arqueólogos Guilherme Cardoso, 
Severino Rodrigues, Eurico Sepúlveda e Inês Ribeiro, com o apoio logístico e técnico da Câmara Municipal de Peniche, nos 
períodos de 14 a 22 de Março, 22 a 25 de Maio, 14 de Julho a 1 de Agosto, 15 a 16 de Novembro e 6 a 9 de Dezembro. 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 registo, inventário, conservação 
e restauro das referidas colecções. 
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6 Coordenação do programa de actividades desenvolvidos no âmbito de protocolo existente entre o Grupo de Estudos e 
Pesquisas Subaquáticas e a Câmara Municipal de Peniche, com destaque para o projecto de estudo e valorização dos 
navios Highland Hope e do Dago e o workshop Introdução à Fotografia Digital Arqueológica em Estúdio, que decorreu 
no auditório municipal, nos dias 29 e 30 de Novembro.  

7 Emissão de pareceres no âmbito do licenciamento de projectos em zonas de interesse arqueológico 

8 Acompanhamento de processos de obras a decorrer em sítios considerados de interesse arqueológico. 

9 Orientação de estágio profissional no âmbito do programa PEPAL no domínio da museologia, tendo como objecto a 
projecção e implantação de rede museológica municipal 

Valorização e Divulgação 
 

10 Coordenação do processo de programação do projecto “Peniche: Encontro entre dois continentes”, contemplando a 
realização de um programa de eventos evocativos do naufrágio do San Pedro de Alcantara, a desenvolvidos 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 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR) e da Fundação do Conservatório Regional de Gaia. 

11 Coordenação do Programa Evocativo do Naufrágio do San Pedro de Alcantara, realizado em Peniche no dia 2 de Fevereiro, 
contemplando cerimónia de deposição de coroa de flores no local do naufrágio, a apresentação pública do projecto 
“Peniche: Encontro entre dois continentes”e a celebração de missa in memoriam dos náufragos do referido navio. 

12 Coordenação do processo logístico associado à execução do Requiem de W. A. Mozart, intitulado "Requiem para um inca 

defunto", interpretado pelo Coro e Orquestra Filarmonia de Gaia, sob direcção do Maestro Mário Mateus, que teve lugar na 
Igreja de S. Pedro (cidade de Peniche), no dia 5 de Abril, pelas 21h:45, evento integrado no projecto “Peniche: Encontro entre 
dois continentes”, desenvolvido em parceria pela Câmara Municipal de Peniche e Embaixada do Perú. 

13 Coordenação do processo de preparação e montagem da exposição “Peniche: Encontro entre dois continentes”, versando 
a temática do naufrágio do navio San Pedro de Alcantara, que decorreu na sala de exposições do Auditório Cultural, entre 27 de 
Setembro de 2008 e 2 de Fevereiro de 2009. Este evento contou com a colaboração do Museu Nacional de Arqueologia, 
Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do IGESPAR, Arquivo Histórico Ultramarino e Gabinete de Estudos 
Arqueológicos de Engenharia Militar da Divisão de Infra-estruturas do Exército Português. 

14 Produção de dossier de projecto para mecenato e patrocínio da exposição “Peniche: Encontro entre dois continentes”. 

15 Orientação de visitas guiadas à exposição “Peniche: Encontro entre dois continentes”, versando a temática do naufrágio 
do navio San Pedro de Alcantara, que decorreu na sala de exposições do Edifício Cultural entre 27 de Setembro de 2008 e 2 de 
Fevereiro de 2009. 

16 Coordenação do programa local do Workshop Asia-Europa - Portugal 2008, tendo como temática a construção naval 
tradicional em madeira, intitulado “From Naval Gigantism of Chinese Ming Dynasty to Universal Physics in a Seaway: Structural 

Analysis of Ancient Wooden Boats in Asia and Europe”, que decorreu em Peniche nos dias 11 e 12 Abril, contando com a 
coordenação cientifica do arqueólogo subaquático, Dr. Jean-Yves Blot e com a organização do IGESPAR, Universidade de 
Wuhan (República Popular da China), Fundação Oriente, Câmara Municipal de Beja e Câmara Municipal de Peniche. Esta 
actividade compreendeu a presença em Portugal de mais de duas dezenas de participantes oriundos de nove países destes 
continentes, entre os quais a República Popular da China, Coreia do Sul, Japão, Filipinas e diversos países europeus, 
decorrendo em três locais diferentes: Beja (8 e 9 de Abril), Convento da Arrábida (10 de Abril) e Peniche. 
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17 Coordenação em parceria com o Serviço de Turismo do programa local das Jornadas Europeias do Património e do Dia 
Mundial do Turismo que decorreu no dia 27 de Setembro, contemplando a realização das seguintes actividades: Visita 
guiada à Península de Peniche em comboio turístico, Visita guiada à Igreja de N.ª Sr.ª da Ajuda; Apresentação da monografia 
“Peniche: Encontro entre dois continentes – concerto para mar e orquestra”, da autoria de Jean-Yves Blot - Auditório 
Municipal (Edifício Cultural); Abertura da exposição “Peniche: Encontro entre dois continentes” - Sala de Exposições 
(Edifício Cultural) e Espectáculo de música tradicional peruana pelo grupo "Espírito Nativo" - Fórum da Parreirinha, 
actividades dinamizadas pela Câmara Municipal de Peniche em parceria com a Embaixada do Perú e a Paróquia de 
Peniche. 

18 Participação no V Seminário do Património do Oeste, que decorreu no Mosteiro de Alcobaça, nos dias 24 e 25 de Outubro de 
2008. 

19 Participação no ciclo de conferências dinamizado pela EGEAC denominado “Um Mergulho na História: outros olhares sobre 

a arqueologia do universo náutico”, com apresentação de comunicação em parceria com José Maria Cativo (construtor 
naval), intitulada “Os últimos dias da construção naval tradicional - a experiência de Peniche”, evento que teve lugar no 
Padrão dos Descobrimentos no dia 10 de Novembro. 

20 Coordenação logística do Workshop Introdução à Fotografia Digital Arqueológica em Estúdio, evento integrado no 
programa Novembro - Mês do Mar, que teve lugar durante os dias 29 e 30 de Novembro, no auditório municipal, contando com 
a organização da Câmara Municipal de Peniche, Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas e Universidade de Coimbra. Este 
evento, que teve como formador Jorge Russo, do GEPS, compreendeu a presença de duas dezenas de participantes, tendo 
com objecto o conhecimento e debate de aspectos práticos associados à produção de fotografia digital em estúdio para fins 
arqueológicos. 

21 Coordenação do processo de instalação do Museu de Atouguia da Baleia (MAB). No âmbito deste processo procedeu-se ao 
acompanhamento da preparação do concurso público relativo à Recuperação da Igreja de S. José e Construção do 
Museu (2ª Fase), à coordenação do tratamento de conservação, restauro e inventariação do espólio a integrar o MAB e à 
projecção do Programa Museológico da dita unidade. 

22 Coordenação do projecto de definição e implementação da rede museológica municipal, trabalho desenvolvido no âmbito 
de estágio do programa PEPAL. 
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8. SERVIÇO DE TURISMO 
 

O Turismo é cada vez uma mais-valia na economia do Município de Peniche. Face a tal facto, tem sido 

demonstrado uma preocupação constante em aspectos relacionados com a sua representatividade em diversos 

eventos promocionais que ocorrem no país e no estrangeiro, assim como com a melhoria significativa da 

qualidade e quantidade de informação disponibilizada aos visitantes e turistas.  

 

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 promover o destino turístico, assim como as promoções efectuadas na 

XVI Mostra Encaixe de Camariñas (Espanha), na Mostra de Novedrate (Itália), na XX Edição da FIA Lisboa 

(Feira Internacional de Artesanato), onde este ano existiu também a possibilidade de organizar uma passagem 

de modelos com vestidos com aplicações em renda de bilros de Peniche e na Feira Gastronómica de Santarém 

com a coordenação do Dia do Oeste, onde Peniche foi o destaque com a sua gastronomia. De referir 

igualmente a presença em programas televisivos tais como a Praça da Alegria “Especial Sabores do Mar” da 

RTP e “Você na TV” da TVI. 

 

Durante 2008, o Serviço de Turismo teve a seu cargo mais uma vez a organização de diversas iniciativas entre 

as quais são de destacar as edições do Carnaval de Inverno e de Verão, com um crescente número de grupos 

participantes e de atractividade, o Festival “Sabores do Mar”, o V Artes da Dança, o Campeonato Europeu de 

Surf Pro Júnior 2008 – Festival de Música, a Mostra de Renda de Bilros de Peniche, que pela primeira vez neste 

ano contou com a presença de 6 delegações internacionais e a Gala de Peniche – Sempre o Mar 2008. De 

referir que para o sucesso destas iniciativas, foi de todo importante a preciosa colaboração de outros serviços 

municipais.  

 

Outra das tarefas do Serviço de Turismo consistiu no apoio a 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 a recepção à regata World 

Cruising. A organização e acompanhamento de visitas guiadas à cidade de Peniche e ao concelho, onde se 

incluíram 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 realidade, 

dando a conhecer a aproximadamente a 1500 visitantes o concelho de forma mais profunda.  

 

De modo a divulgar cada vez mais o património tangível e intangível do concelho de Peniche foi levada 

novamente a cabo a iniciativa “ Percursos pelo Património – itinerários históricos”, que consistiram na gestão 



208 | 224  

 

 
 

 

Relatório de Gestão 2008 – Câmara Municipal de Peniche 

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

 

dos percursos do Comboio Turístico durante o período de Verão, incluindo semanalmente, todas as quartas-

feiras, duas visitas guiadas à Península de Peniche e Percursos Pedestres aos Núcleos Históricos de Peniche 

de Baixo e de Peniche de Cima e ao Núcleo Histórico da Atouguia da Baleia.  

 

Em 2008 foram desenvolvidas as actividades relacionadas com o normal funcionamento do Serviço de Turismo, 

tendo sido prestada informação turística com eficiência, rapidez e simpatia. Foram também efectuadas 

traduções de todos os documentos recebidos na Câmara Municipal de Peniche em idiomas estrangeiros para 

português ou vice-versa. Sempre que solicitado, o Serviço de Turismo colaborou na boa execução de trabalhos 

de índole académico a cargo de alunos da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar – Peniche (IP 

Leiria) e demais instituições de ensino superior.  

  

No quadro seguinte encontram-se expostas as principais actividades desenvolvidas, as respectivas datas, bem 

como alguns pormenores relevantes das diferentes iniciativas. 

 

 

 

 

Actividades desenvolvidas em 2008 

Actividade Data Observações 

Visitas Guiadas 

16 de Janeiro Transerrano  

19 de Janeiro Associação Portuguesa Amigos do Castelo 

24 de Janeiro Escoa de Turismo de Óbidos  

20 de Fevereiro Junta de Freguesia da Falagueira 

Bolsa de Turismo de Lisboa 24 e 26 de Janeiro � Representação do Município de Peniche 

Carnaval Penicheiro 1 a 5 de Fevereiro � Organização / Coordenação do evento  

Festival Sabores do Mar Fevereiro 
� Inicio da organização da 9ª edição do Festival Sabores do Mar 

� Continuação do Plano 

Relatório Anual de 
Actividades/Estatísticas 2007 

Janeiro/Fevereiro � Elaboração do relatório actividades 

� Comparativo estatístico de visitantes com anos anteriores 

Visitas Guiadas 

20 de Fevereiro Junta de Freguesia da Falagueira 

13 de Março Agrupamento Escolas António Sérgio - Cacém 

18 de Março Junta de Freguesia de Carnaxide 

Mostra de Encaixe de Camariñas Março � Preparação da viagem 

� Coordenação da equipa participante 

Mostra de Renda de Bilros de Peniche Março � Elaboração do texto para convite às delegações estrangeiras 
(incluindo traduções) 

� Participação nas reuniões para o evento 

Festival Sabores do Mar Março/Abril Elaboração/recepção de inscrições dos participantes 
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� Organização e coordenação de reunião de esclarecimento sobre o 
evento aos participantes 

� Inserção de dados para impressão  

� Processamento de dados para a tesoura ia 

� Promoção do evento 

Campeonato Europeu de Surf Pro Júnior 
2008 – Festival de Música 

24 a 27 Abril � Organização e coordenação do evento 

I Grande Prémio de Peniche de Motos 
de água e Jet Sky 

17 e 18 Maio � Colaboração com a equipa organizadora 

Abertura da Época Balnear 2008 1 de Junho � Integração na equipa organizadora 

Comemorações do Dia Mundial da 
Criança 

2 de Junho � Colaboração na organização do evento 

IX edição Festival Sabores do Mar 2008 6 a 15 de Junho 
� Organização / Coordenação do evento 

� Elaboração de relatório Sabores do Mar – Serviços de Turismo 

World Cruising 16 e 17 Junho 
� Organização da recepção aos navegadores 

� Planeamento do evento em Peniche 

XIX Edição da FIA Lisboa (Feira 
Internacional de Artesanato) 

5 a 13 de Julho 

� Actividade desenvolvida conjuntamente com a RTO 

� Promoção turística 

� Organização e decoração do espaço 

� Divulgação de artesanato – renda de bilros 

Comboio Turístico 
8 de Julho a 14 de 

Setembro 

� Gestão dos percursos 

� Gestão de visitas de grupos 

� Organização de visitas guiadas 

Percurso Pedestre – Caminheiros da 
Portela 

12 de Julho � Organização e orientação do grupo num percurso pedestre guiado 
até ao cabo carvoeiro 

Carnaval de Verão 19 de Julho 

� Organização 

� Apoio aos 14 grupos 

� Realização de inquéritos 

Protocolo de Recuperação do Fosso da 
Muralha 

29 de Julho 
� Apoio na recepção às altas individualidades (representantes do 

Estado Português) 

Mostra de Renda de Bilros 25 a 27 Julho 
� Coordenação da comitiva das comitivas estrangeiras 

� Cooperação na organização do espaço do evento 

Apresentação da Renda Bilros de 
Peniche na Estação Televisiva TVI 

28 de Julho � Coordenação da equipa e passagem de modelos 

Construções na Areia 05 de Agosto 
� Organização do evento no Baleal em colaboração com o jornal 

“Diário de Notícias” 

Colónia de Férias “Pombal XXI” 07 de Agosto 
� Visita guiada no comboio turístico 

� Entrega de lembranças 

Teatro da Rainha “Médico à Força” 9 de Agosto 
� Coordenação do evento com a equipa de teatro 

� Colaboração na montagem e desmontagem da estrutura de apoio 

Feira Internacional de Artesanato 08 a 24 de Agosto 

� Montagem e apoio ao Stand Promocional da CMP 

� Montagem e apoio ao Stand da Escola de Rendas de Bilros da 
CMP 

� Coordenação de passagem de modelos 
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Semana da Juventude  16-08-2009 11:00 � Colaboração com a equipa organizadora 

IV Artes da Dança 23,24 e 25 de Agosto � Organização e coordenação do Evento 

Percursos Pedestres pelo Património 

14 de Agosto � Percurso Núcleo Histórico Peniche de Baixo 

21 de Agosto � Percurso Núcleo Histórico Peniche de Atouguia da Baleia 

28 de Agosto � Percurso Núcleo Histórico Peniche de Cima 

04 de Setembro � Percurso Núcleo Histórico Peniche de Baixo 

Dia Mundial do Turismo Agosto/Setembro � Preparação do Dia Mundial do Turismo 

Percursos pelo Património 04 de Setembro � Percurso Núcleo Histórico Peniche de Baixo 

Dia Mundial do Turismo 27 de Setembro 
� Organização do Dia Mundial do Turismo: - Visita guiada no 

comboio Turístico; visita guia à Igreja de Nossa Senhora da Ajuda 

Semana Sénior 
30 de Setembro a 4 de 

Outubro 

� Organização da exposição “Artistas da nossa Terra, idade sem 
limites” na Fortaleza de Peniche 

Feira Gastronómica de Santarém – Dia 
do Oeste 

29 de Outubro 
� Preparação e Organização das actividades relacionadas com o 

Dia do Oeste 

Natal Penicheiro Outubro / Novembro � Preparação / Coordenação das actividades 

Mês do Mar 

15 de Novembro 2008 Acção de Limpeza Subaquática na Ilha da Berlenga 

16 de Novembro 2008 Comemorações do Mês do Mar 

22 de Novembro 2008 
Sessão de observação de Aves Marinhas “Migrando a Sul” – Cabo 

Carvoeiro 

Gala Peniche, Sempre o Mar 23 de Novembro 2008 � Organização e Coordenação do Evento 

Visitas Guiadas 
8 de Novembro 2008 

� Visita Guiada à Península: Grupo da Paróquia de Santo Antão - 
Évora 

19 de Novembro 2008 � Visita Guiada à Península: Grupo da Escola Técnica de Rio Maior 

Carnaval Penicheiro 20 de Novembro 2008 � Reunião de Preparação para o evento com os grupos interessados 

Natal Penicheiro 
01 de Dezembro 2008 a 06 

de Janeiro 2009 

� Organização e Coordenação do Evento com o Pelouro da Cultura 

 

 

 
Entradas Turísticas nos Serviços de Turismo – 2008 

 

Análise dos dados estatísticos 

O ano de 2008 apresentou mais uma vez um aumento nas entradas de turistas em Peniche. Como se pode 

observar pela análise do gráfico 1, em 2008 (32902 entradas) houve um acréscimo superior a 6% no número de 

atendimentos efectuados relativamente ao ano de 2007 (29579 entradas), atingindo os máximos históricos 

desde o ano de 1994 (ano desde o qual existem dados estatísticos – ver gráfico 2). Este aumento é reflexo da 

crescente atractividade do concelho de Peniche, que tem vindo a apostar fortemente na diversidade de ofertas 

de animação e em iniciativas com forte impacto mediático. Estas acções são igualmente favorecidas pelas boas 

condições de acessibilidade que Peniche possui actualmente. 
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Entradas de turistas por nacionalidades em Peniche entre 1994 - 2008

3711 35712556 3281
2030

58755032 40094003
2043 23182014

3946

8885 8843

129531241412298
14069

12836

17226
15367

16886

12917

9069
72676644

10764

20694

24059

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

199
4

19
95

19
96

199
7

199
8

19
99

20
00

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

20
06

20
07

200
8

Portugueses

Estrangeiros

 

 
Gráfico 1 – Comparação Estatística 2007/2008 – Serviços de Turismo  

 
 
 

 
 
 

Gráfico 2 – Entradas de Turistas por nacionalidade em Peniche entre 1994-2008 – Serviços de Turismo 
 

 
 

Relativamente, à nacionalidade, repartindo pelos dois Posto de Turismo (gráfico 3 e 4), é evidente a 

superioridade de Portugueses, seguindo-se Espanhóis e Franceses. Registou-se também um forte crescimento 

nas nacionalidades britânica e alemã. 
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Gráfico 3 – Nacionalidades no Posto de Turismo do Jardim Público – 2008 – Serviços de Turismo 
 
 

 
 
 

Gráfico 4 – Nacionalidades no Posto de Turismo Casa dos Calafates – 2008 – Serviços de Turismo 
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Gráfico 5 – Evolução da visita dos 6 países de origem que mais nos visitam de 2005 a 2008 
 

 
 
 
Em 2007 os Portugueses representaram 30% das entradas de turistas na cidade de Peniche, 

decrescido em 2008. Em contrapartida, o núm

3% comparativamente ao ano de 2007 (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Total de Visitantes nos Serviços de Turismo em 2008 
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Evolução da visita dos 6 países de origem que mais nos visitam de 2005 a 2008 – Serviços de Turismo

os Portugueses representaram 30% das entradas de turistas na cidade de Peniche, tendo este número 

. Em contrapartida, o número total de entrada de turistas em 2008 aumentou em cerca de 

3% comparativamente ao ano de 2007 (Gráfico 6). 
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O gráfico 7 apresenta o número de entradas que se torna mais expressivo aquando da aproximação dos meses 

veraneios, nomeadamente Junho, Julho, Agosto e princípios de Setembro. Apesar do impacto que a 

sazonalidade tem na actividade podemos enfatizar que no último ano existiram mais visitas durante os restantes 

meses do ano, com especial enfoque nos meses de Abril, Maio e Outubro, podendo significar um sinal de um 

inicio de equilíbrio da afluência ao destino. No que respeita à comparação com valores de anos anteriores, 

apenas o mês de Janeiro de 2008, registou menos entradas, sendo o total de 2007 de 379.  

 

 
 

Gráfico 7 – Total Mensal de Entradas nos Serviços de Turismo em 2008 – Serviços de Turismo 
 

No respeita ao Posto de Turismo “Casa dos Calafates”, através da análise dos dados estatísticos poderemos 

comprovar o sucesso desta aposta. Em virtude da sua localização estratégica, este local de informação assume-

se como uma inegável mais-valia ao nível do atendimento aos nossos visitantes. Assim e comparando 

estatisticamente os dados referentes desde Agosto até Dezembro, em 2006 efectivaram-se 3780 visitas, em 

2007 foram registadas 4724 e em 2008 foram realizados no total 9075 atendimentos. 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 mesmo local, e 

durante os meses de Verão, manteve-se em funcionamento a Biblioteca de praia.  

 

No quadro seguinte, encontra-se descrito para além do registo das entradas portuguesas as entradas de 

estrangeiros registados pelos Serviços de Turismo, nos dois últimos anos, frisando mais uma vez o forte 

crescimento da afluência de espanhóis, ingleses, franceses, alemães e italianos.    
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País de Origem 2007 2008 
 

País de Origem 2007 2008 
 

País de Origem 2007 2008 

África do Sul 4 12 Estónia 16 6 Noruega 27 180 

Alemanha 2038 2653 
 

Finlândia 45 85 
 

Nova Zelândia 47 67 

Angola 40 13 
 

França 5419 6342 
 

País de Gales 2 4 

Argentina 6 22 
 

Grécia 19 10 
 

Peru 8 
 

Austrália 476 450 
 

Guatemala 
 

4 
 

Polónia 267 798 

Áustria 84 129 
 

Guine 1 1 
 

República Checa 36 44 

Bélgica 439 451 
 

Holanda 611 712 
 

Roménia 12 18 

Bósnia 
 

2 
 

Hungria 4 20 
 

Rússia 20 43 

Brasil 281 288 
 

Índia 
 

6 
 

Singapura 
 

2 

Bulgária 1 1 
 

Inglaterra 2647 2959 
 

Suécia 53 208 

Cabo-Verde 2 
  

Irão 
 

2 
 

Suíça 151 156 

Canada 343 235 
 

Irlanda 125 256 
 

Tailândia - 1 

Chile 
 

2 
 

Israel 42 70 
 

Tunísia 13 - 

China 12 15 
 

Itália 867 1043 
 

Turquia 1 4 

Colômbia 2 1 
 

Japão 22 29 
 

Ucrânia - 6 

Coreia 
 

2 
 

Letónia 9 29 
 

Venezuela - 1 

Croácia 5 13 
 

Lituânia 11 20 
 

Vietname 2 3 

Dinamarca 23 93 
 

Luxemburgo - 4 
 

Outros 499 - 

Escócia 13 23 
 

Malta - 2 
 

Sub-Total 20694 24059 

Eslováquia 4 12 
 

México 1 6 
 

Portugal 8885 8843 

Espanha 5432 5856 
 

Moldávia - 11 
    

E. U. A. 512 632 
 

Mónaco - 2 
 

Total 29579 32902 

 

 

Desde o ano de 2005 que se tem delineado uma estratégia visando o aumento da atractividade do destino 

Peniche, através de um conjunto de actividades que se tornam já bastante conhecidas dado o cariz periódico 

com que se realizam, como é o caso dos meses temáticos (Março – Mês do Teatro, Abril – Mês da Liberdade, 

Novembro – Mês do Mar). A todo isto, acresce a projecção internacional obtida através de eventos relacionados 

desportos de deslize, a melhoria das nossas capacidades de acolhimento, assim como a qualidade da nossa 

gastronomia, não só tradicional, mas na “nouveaux cuisine”, que permite captar uma grande variedade de 

públicos-alvo.    
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Em adição, a promoção e divulgação do destino Peniche com o objectivo de adquirir uma maior visibilidade, 

tem-se baseado não só em suporte de papel (brochuras, flyers, catálogos, brochura bi-lingue “Amigos de 

Peniche”), mas também nos órgãos de comunicação social regionais e nacionais, em canais de televisão. 

 

 

9. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 
 

Conteúdo funcional do Gabinete Jurídico e de Contencioso: 

� Dar apoio aos órgãos municipais 

� Elaborar pareceres que lhe foram 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 Municipal 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 

� Efectuar as proposta de decisão dos processos de contra-ordenação 

� Verificar a legislação apontada nas participações para processos de contra-ordenação 

� Representar o município em inquéritos na PSP 

� Elaborar propostas de regulamentos e posturas municipais 

� Elaborar propostas de protocolos 

� Membro cooptado da CPCJ 

� Representante da CPCJ no consórcio do projecto Maré Alta 

� Distribuição pelos respectivos serviços da legislação em vigor 

 

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 largadas 

da CPCJ. Participa em todas as reuniões do consórcio Maré Alta. Em 2008, a actividade do Gabinete Jurídico e 

de Contencioso traduziu-se na análise e estudo das questões colocadas pelos órgãos municipais que a seguir 

se discriminam por temas. 
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Processos de Contra-ordenação 244 

Demolições/Posse Administrativa 11 

Protocolos 6 

Área de documentação Urbanística 73 

Regulamentos 10 

DEA 26 

Análise de legislação 24 

Parque de Campismo 3 

Reclamações 10 

Execuções/Citações 20 

Diversos 121 
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10. SERVIÇO 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 que permitiram operacionalizar o 

funcionamento da Comissão Municipal de Protecção Civil de acordo com o novo modelo, sendo também um 

período de transição que culminou com a nomeação do Comandante Municipal Operacional, figura que, sendo 

implementados todos os pressupostos do “comando único”, poderá revelar-se um valor acrescentado para a 

segurança de pessoas e bens na área territorial do concelho de Peniche, garantido, também, uma ligação 

directa com o nível distrital e nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

 

Foi também neste ano que aquela Autoridade, conforme previsto, abriu a segunda fase de candidaturas para 

Equipas de Intervenção Permanente (E.I.P.), nela estando englobado o Distrito de Leiria, e consequentemente 

Peniche. Criada mais esta ferramenta utilitária e operacional para a protecção e socorro, a implementar durante 

o ano de 2009, poderá ficar implantada no terreno, com a imprescindível colaboração da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, uma estrutura que, em conjunto com todos os Agentes de 

Protecção Civil, garanta uma resposta mais célere e profissional às necessidades da população nesta matéria, 

resposta essa que sempre carecerá do apoio, suporte e entrosamento com a estrutura de voluntariado 

existente, para que possa garantir uma actuação abrangente, permanente e eficaz.   

 

Mas este foi, fundamentalmente, um ano de consolidação de uma crescente cultura de protecção civil e 

segurança. O funcionamento em pleno do Conselho Municipal de Segurança, cumprindo finalmente as funções 

para que foi criado pela Lei 33/98, de 18 de Julho, como entidade de âmbito municipal com funções de natureza 

consultiva, de articulação, informação e cooperação, resultou na elaboração e apresentação à Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal de diversos relatórios sobre temas tão diversos como o “dispositivo legal de 

segurança e a capacidade operacional das forças de segurança” ou “o acompanhamento e apoio das acções 

dirigidas, em particular, à prevenção da toxicodependência e alcoolismo e a análise das respectivas incidências 

sociais”, entre outros. 

 

Tal como noutros anos, com uma estrutura do Serviço Municipal de Protecção Civil mínima e mesmo assim 

partilhada, o grande enfoque fixou-se, fundamentalmente nas questões operacionais, na detecção e controlo 

dos factores de risco e na intervenção pronta e permanente. 
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Construção de Base de Dados de Meios e Recursos 

O trabalho de definição de conteúdos desta ferramenta informática foi complementado com o levantamento de 

meios e recursos elaborado pelo Gabinete SIG, internamente, numa primeira fase, alargado aos agentes de 

protecção civil, numa segunda fase e, posterior e sequencialmente, ao tecido industrial e comercial local. 

Este trabalho, nunca concluído, em permanente actualização, permitirá proceder a uma actualização constante 

dos dados, aumentando a rapidez de consulta dos mesmos e permitindo o seu cruzamento com outros em 

diversos sistemas de protecção civil (municipal, distrital e nacional). 

Para aquele efeito, e podendo vir a permitir a instalação de um Gabinete de Crise de apoio à Comissão 

Municipal de Protecção Civil, foi também estabelecida ligação com a Sala de Planeamento dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, a qual se tornará efectiva no ano de 2009, com a instalação do hardware indispensável. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O Plano foi aprovado pela Direcção Geral dos Recursos Florestais, em 2007, 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. 

Conforme determina aquele normativo legal, com a constituição do Gabinete Florestal Intermunicipal 

Lourinhã/Peniche, puderam ser despoletadas medidas locais de avaliação de risco e fragilidades, bem como, 

necessidades operacionais para fazer face à contingência da defesa da floresta contra incêndios, resultando na 

elaboração do Plano Operacional Municipal.  

 

Foi implementado 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. 

De realçar que, pela primeira vez desde 1997, ano em que a Torre de Vigia foi integrada na Rede Nacional de 

Postos de Vigia da então Direcção Geral de Florestas, aquela infra-estruturaesteve efectivamente a trabalhar 

em rede, com a dotação de vigias providenciados pela Guarda nacional Republicana e comunicação directa 

com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria. 

A vigilância motorizada funcionou com recurso aos dois guardas florestais municipais, reforçada por uma equipa 

de POCs, constituída após candidatura apresentada ao Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

 

Arribas – Vigilância e Acompanhamento 

Tal como em anos anteriores, implementou-se um sistema municipal de vigilância e controlo que basicamente 

foi constituído por equipas POC, que durante 12 horas por dia, junto à praia da Almagreira, abordando os 
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utentes, com folhetos, informando sobre a morfologia local e os perigos que poderia correr, bem como, 

sensibilizando para a prática de um código de conduta adequado, contribuíram para a diminuição de ocorrência 

de acidentes na orla costeira 

No que se refere a sinalização, toda ela fornecida pelo INAG, ao longo do ano, foram regulares as operações de 

colocação, substituição e beneficiação por toda a orla costeira do concelho.  

 

Diversos 

Foram muitas, constantes e eficientes as actividades operacionais do SMPC, as quais, de uma forma resumida 

abaixo indico: 

� 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 
 

PACE – PLANO DE APROVAÇÃO E CONTROLO DE ESTABELECIMENTOS – Controlo oficial de 

todos os talhos do Concelho; 

� Inspecção higieno-sanitária a mercados e feiras municipais ou de juntas de freguesias; 

� Realização de vistorias higieno-sanitárias de acompanhamento e vigilância no âmbito da CVA 

– comissão de vigilância alimentar – restauração e bebidas. 

� 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; 

• 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; 
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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. 

 

 

SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA, BEM-ESTAR ANIMAL: 

 

� Inspecção e controlo higieno-sanitário das instalações para alojamento de animais (espécies 

pecuárias/aquaculturas). 

� Inspecção de explorações pecuárias, em parceria com a Delegação de Saúde; 

� 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 e despioste de outras zoonoses: 

leishmaniose, sarnas e tinhas; 

� 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; gestão do 

canil/gatil municipal; aquisição do material necessário; 

� 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; 

� Acompanhamento técnico de todos os casos (cada vez mais frequentes) relacionados com 

animais perigosos e potencialmente perigosos – exs: ataques, agressões, assaltos, lutas de 
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cães, homicídios, etc – em que é fundamental a articulação com outras autoridades, 

nomeadamente as policiais e o ministério público; 

• Vistorias de verificação de condições de bem-estar e saúde animal, insalubridade e 

incomodidade provocadas por animais, em colaboração com a Delegação de Saúde 

bem como com as Autoridades Policiais. 

• Vistorias a todos os circos e outros espectáculos com animais (ex: garraiadas, etc). 

� 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. 

� Sensibilização e informação das populações, através da comemoração de datas alusivas, 

como o DIA DA CRIANÇA E O DIA MUNDIAL DA RAIVA, abordando sempre temas das áreas 

de competência do médico veterinário municipal. 

 

Foram efectuadas vistorias de licenciamento, bem como vigilância dos seguintes estabelecimentos e 

equipamentos: 

� Estabelecimentos de venda de animais ou de produtos para animais e centros de atendimento 

médico-veterinários; 

� Controlo da eliminação de embalagens com restos de medicamentos não utilizados, de 

explorações pecuárias; 

� 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 
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12. ANEXO – MAPAS DO BALANÇO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


