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1. ENQUADRAMENTO 

 

Os documentos de Prestação de Contas são os definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL).  

A Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção – Instruções n.º 1/2001 – 2.ª Secção do Gabinete do Conselheiro 

Presidente do Tribunal de Contas regula as instruções para a organizações e documentação das contas 

das autarquias locais. 

O relatório de gestão, deve contemplar os aspectos definidos no ponto 13 do POCAL, a saber: 

a) A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução da gestão nos 

diferentes sectores de actividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao 

investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos, quando aplicável; 

b) Uma síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os indicadores de gestão 

financeira apropriados à análise de balanços e de demonstrações de resultados; 

c) Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazos de terceiros e a terceiros nos últimos três 

anos, individualizando, naquele último caso, as dívidas a instituições de crédito das outras 

dívidas a terceiros;  

d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício;  

e) Os factos relevantes 

 

A Resolução do Tribunal de Contas atribui o n.º 28 ao relatório de gestão. 

A elaboração do relatório de gestão é da competência do órgão executivo, de acordo com a alínea e) do 

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro – Lei das Autarquias Locais (LAL), que deve submeter à apreciação e votação do órgão 

deliberativo, nos termos do n.º 2 do artigo 49.º da LAL   
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2. METODOLOGIA 

 

 

O relatório de gestão é um documento que espelha o mais relevante das actividades municipais durante o 

ano de 2010. 

É solicitado a cada departamento/serviço que elabore o seu contributo. Este contributo é de estrutura 

livre, dando, desta forma, espaço a que cada um espelhe o que de mais importante foi registado em 

2010.  

Todos os contributos são compilados, culminando neste relatório. 

Este, contém, ainda a informação económico-financeira deste Município em 2010 e análise do balanço 

social desse mesmo ano. 

A informação financeira contempla os indicadores de gestão orçamental, económico e financeira, a 

evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo a terceiros, individualizando as dividas a instituições 

de crédito. 
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3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

 

3.1 Divisão Administrativa 

 

3.1.1 Secção de Taxas e Licenças 

 

Serviço 2007 2008 2009 2010 

Pedidos de concessão de cartão de feirante 13 3 4 17 

Cartões de feirante concedidos 1 - - - 

Cartões de feirante renovados 223 82 - - 

Averbamentos em nome de novo titular de cartão de feirante 3 6 8 6 

Pedidos diversos relativos a venda ambulante    10 

Pedidos de concessão de cartão de vendedor ambulante 29 20 15 17 

Cartões de vendedor ambulante concedidos 1 - 3 2 

Cartões de vendedor ambulante renovados 68 50 62 59 

Pedidos de 2ªs vias    2 

Processos de execuções fiscais instaurados 9 17 14 14 

Processos de contra-ordenação instaurados 159 111 105 131 

Certidões diversas 70 - 26 48 

Táxis – averbamento por alteração da titularidade 2 3 - 1 

Táxis – averbamento de nova viatura 1 4 1 3 

Cartas de caçador – Pedidos de exame 3 14 16 16 

Cartas de caçador – Pedidos de concessão 2 5 14 13 

Cartas de caçador – Pedidos de renovação 47 24 40 34 

Carta de caçador – Pedidos de 2ª via - 3 2 3 

Cartas de caçador – Substituição/actualização 21 39 15 17 

Licença de Caça – Nacionais e regionais 58 - - - 

Recenseamento militar – mancebos recenseados 142 139 - - 

Alvarás sanitários 3 - - - 

Licenças especiais de ruído 42 61 67 75 
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Serviço 2007 2008 2009 2010 

Máquinas de diversão – registos concedidos - - - 5 

Máquinas de diversão – licenças de exploração concedidas 27 22 4 3 

Licenças para divertimentos públicos - - 22 32 

Licenças para queimadas 33 23 4 2 

Autorizações para queimas de sobrantes (isentas taxas)    24 

Licenças de representação 303 364 221 29 

Licenças de recintos improvisados e itinerantes 175 250 245 84 

Licenças para ocupação da via pública 26 15 74 107 

Licenças de publicidade 7 5 38 53 

Cemitério: – licenciamentos diversos 164 240 176 - 

Inumações em coval - - - 149 

Anuidade de ossários - - - 51 

Trasladações - - - 5 

Certidões - - - 2 

 

3.1.2 Secção de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Municipais 
 

Expediente Geral 

 

Serviço                                                                    2007 2008 2009 2010 

Ofícios expedidos 11.300 11.067 11.785 9.157 

Requerimentos registados 3 483 3577 4664 4.284 

Correspondência registada 15.434 14.481 23.543 18.494 

Atestados registados 434 437 487 362 

 

Note-se que este serviço não é o único ponto de entrada de documentação. Todos os Departamentos são 

receptores de documentação, fazendo o seu tratamento e introduzindo-os no sistema de informação do 

Município de diversas formas. 

 

 

 



 

5 |197 

Município de Peniche 

 

 

 

Apoio aos Órgãos Autárquicos 

 

Serviço 2007 2008 2009 2010 

Actas da Câmara Municipal 55 50 46 36 

Actas da Assembleia Municipal 9 12 10 11 

 

 

 

3.1.3 Secção de Taxas e Licenças 

 

Receitas (€) 

 

Serviço 
Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Parque Municipal de 

Campismo 
500.577,89 535.105,29 562.039,21 610.358,78 662.159,59 632.399,95 651.119,32 

Zona de Campismo da 

Berlenga 
21.556,50 21.777,00 23.257,00 21.771,00 23.804,75 14.422,50 34.941,50 

Comboio Turístico 3.788,20 3.971,80 4.662,00 5.438,95 4.274,60 3.024,70 3.351,50 

Utilização da Piscina 

Municipal 
237.308,54 228.610,11 222.558,85 218.159,02 221.549,19 247.177,88 245.487,60 

Bar da Piscina Municipal 13.206,16 10.293,35 7.521,26 4.765,15 340,35 353,45 404,35 

Pavilhão 

Gimnodesportivo 
2.450,30 7.231,50 6.047,00 7.943,00 2.585,00 3.206,00 540,50 

Museu (entradas) 32.719,65 35.188,50 35.299,60 29.978,75 25.910,45 25.205,35 29.403,50 

Aulas de Bailado 8.670,00 10.566,10 9.460,90 10.201,60 12.377,60 17.379,90 16.771,17 

Balneários Públicos 1.262,15 1.390,65 515,4 604,5 457,95 422,5 456,95 

Mercado Municipal 

(senhas de cobrança) 
23.143,65 25.924,85 24.651,70 23.697,18 37.114,63 22.748,51 55.678,76 

Terrado do Mercado 

Mensal 
3.905,70 2.496,20 41.658,80 52.048,73 59.464,05 43.836,01 27.339,98a) 

Terrado dos Mercados 2.695,25 2.892,40 4.473,00 2.016,00 1.200,00 2.640,00 2 520,00 
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Serviço 
Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consolação 

Aluguer do Campo 

Relvado Sintético 
      3.100,00 

a) Devido às obras não se realizaram os mercados mensais entre Agosto a Outubro. 

 

 

3.1.4 Fiscalização Municipal 

 

O serviço de fiscalização municipal no âmbito das suas competências fiscalizou o cumprimento dos 

regulamentos municipais. 

Procedeu a inúmeras notificações e afixação de editais a pedido dos serviços municipais, bem como de 

outras entidades da administração pública. 

Fiscalizou a ocupação da via pública bem como afixação de publicidade. 

Efectuou várias participações por construção sem licenciamento, bem como o levantamento dos 

respectivos autos de embargo. 

 

 

3.1.5 Secção de Recursos Humanos 

A partir do ano de 2008, tem vindo a ser reformulada e repensada toda a legislação de base dos 

Recursos Humanos, alterando vários conceitos há muito tempo enraizados, obrigando ao estudo e 

adaptação dos serviços de forma a cumprir todas as obrigações legais. Destacam-se aqueles que 

entraram em vigor ou passaram a aplicar-se às Autarquias os seguintes diplomas, nomeadamente: 

 Lei n.º 12-A/2010, de 30-06; 

 Lei n.º 47/2010, de 07-09; 

 Lei n.º 110/2009, de 16-09 

 Lei n.º 119/2009, de 30-12; 

 Decreto-Lei n.º 143/2010, de 31-12 

 Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28-12 

 Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16-06 

 Decreto-Lei n.º 116/2010, de 22-10 
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Balanço do serviço efectuado no ano de 2010:  

 105 Informações escritas,  

 189 Ofícios,  

 308 Declarações escritas,  

 80 Contratos de trabalho por tempo indeterminado,  

 58 Contratos de trabalho a termo resolutivo certo,  

 18 Contratos de avença,  

 60 Processos de acidente de trabalho. 

 2605 Lançamentos de faltas;  

 2741 Lançamentos de férias,  

 514 Lançamentos descontos,  

 4648 Lançamentos abonos;  

 9128 Lançamentos de horas extraordinárias;  

 985 Lançamentos de comparticipações da A.D.S.E.. 

 700 Declarações de IRS 

 Estágios de Qualificação – Emprego (ELE) 

 Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)  

  Sistema de Implementação da Avaliação de Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP) 

  Procedimentos Concursais  

 Período Experimental 

 Apoio ao Pelouro da Educação – AEC (2010 -2011) 

 Mobilidade Interna 

 Resposta, Contabilização e Análise das Candidaturas Espontâneas para Emprego e 

Estágio Profissional dirigidas à CMP 

 Formação 

 Trabalho Temporário: Necessidades Sazonais 

 Acompanhamento de Estágios Curriculares 

 Previsão de Orçamento para 2011 

 Outros Relevantes  

 

 3 Pedidos - Mobilidade Interna 

 77 Respostas, Contabilização e Análise às Candidaturas Espontâneas para Emprego e Estágio 

Profissional dirigidas à CMP 

 Formação- Recepção e Arquivo das Ofertas de Formação enviadas para a Câmara Municipal de 

Peniche 

 Previsão de Orçamento para 2011 
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 Elaboração de documento previsional para 2011 com vista à integração nas Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2011 (relativamente a custos com PEPAL e EQE) 

 

Estágios Qualificação Emprego (EQE) 

Candidaturas em 2010:  

 1 Elemento no Museu – términus a 28 de Fevereiro de 2010 

 6 Elementos sob o desígnio da " Rota das Igrejas" – términus a 12 de Abril de 2010 

 

Estágios Qualificação Emprego 

Nº de 
Benificiários 

Duração 
(meses)  

Bolsa 
Alimentação 

(22 dias) 

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais 

Total Anual 
Financiado 
pelo IEFP 

50% 

Financiado 
pela CMP 

50% 

Qualificação 
Nível 5 

(Unitário) 
12 

2x419,22= 838,44 
(Mensal) 

12 x 838,44= 
10061,28 (Total) 

4,27x22=  93,94 
(Mês) 

93,94 x 12= 
1127,28 (Anual) 

209,86 11.398,42 € 5.699,21 € 5.699,21 € 

Qualificação 
Nível 5 

(Unitário) 
12 

2x419,22= 838,44 
(Mensal) 

12 x 838,44= 
10061,28 (Total) 

4,27x22=  93,94 
(Mês) 

93,94 x 12= 
1127,28 (Anual) 

209,86 11.398,42 € 5.699,21 € 5.699,21 € 

Qualificação 
Nível 

4(Unitário) 
12 

1,75 x 419,22= 
733,63 (Mensal)12 
x 733,63= 8803,62 

(Total) 

4,27x22=  93,94 
(Mês)93,94 x 
12= 1127,28 

(Anual) 

209,86 10.140,76 € 5.070,38 € 5.070,38 € 

Ensino 
Secundário 
(Unitário) 

12 

1,50 x 419,22= 
628,83 (Mensal) 

12 x 628,83= 
7545,95 (Total) 

4,27x22=  93,94 
(Mês) 

93,94 x 12= 
1127,28 (Anual) 

209,86 8.883,09 € 4.441,55 € 4.441,55 € 

Ensino 
Básico 

(Unitário) 
12 

1 x 419,22= 419,22 
(Mensal) 

12 x 419,22= 
5030,64 (Total) 

4,27x22=  93,94 
(Mês) 

93,94 x 12= 
1127,28 (Anual) 

209,86 6.367,78 € 3.183,89 € 3.183,89 € 
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Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) 

 3ª Edição PEPAL= 6estágios 

 4ª Edição PEPAL 

o Preparação de Pré – Candidatura e sua submissão no SIIAL  

o Confirmação dos dados relativos à Pré – Candidatura  

 

 

Estágios Profissionais PEPAL  

Nº de 
Benificiários 

Duração 
(meses)  

Bolsa 
Alimentação 

(22 dias) 

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais 

Total Anual 
Financiado 
pelo POPH 

70% 

Financiado 
pela CMP 

30% 

1 12 

2x419,22= 838,44 

(Mensal) 

12 x 838,44= 

10061,28 (Total) 

4,27x22=  93,94 

(Mês) 

93,94 x 12= 

1127,28 (Anual) 

209,86 11.398,42 € 7.978,89 € 3.419,52 € 

Pré-Candidatura à 4ª Edição PEPAL 

10 12 
10 x 10061,28 = 

100612,80 (Anual) 

 

10 x 1127,28= 

11272,80 

(Anual) 

10 x 209,86 

= 2098,60 
113.984,20 € 79.788,94 € 34.195,26 € 
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3.2 Divisão Financeira 

 

O ano de 2010 foi um ano especialmente atípico. Por um lado, os documentos previsionais para o ano de 

2010, os quais, por via das eleições autárquicas, foram aprovados no final de Abril do próprio ano 

conforme possibilidade prevista na Lei, coincidindo com a prestação de contas. Por outro lado a 

reformulação do Regulamento de Taxa e Licenças e respectiva tabela que com a nova legislação obrigou 

a um estudo económico para cada taxa, de forma a servir de base à decisão sobre o seu valor, 

ponderando-se o custo ou benefício social. Foi um processo que contou o apoio de uma empresa da 

área, no entanto todo o trabalho de campo, validação e compilação ficou a cargo desta equipa.  

Na prossecução dos objectivos de modernização administrativa, eficiência e eficácia, deu-se início à 

implementação da gestão documental. Sendo objectivo do Município estender este processo a toda a 

Organização, entendeu-se que seria mais fácil começar por circuitos que estivessem bem definidos, daí 

ser o processo de despesa o escolhido. 

Este novo método consiste em deixar de imprimir em papel todos os documentos que façam parte do 

processo de despesa, são eles: requisição interna, proposta de aquisição, proposta de cabimento, 

requisição externa de despesa e nota de encomenda, para se passar a imprimir para o arquivo 

documental – digital. As vantagens são muitas e variadas, desde logo a destacar: 

 Diminuição dos custos com economato e consequentes efeitos ambientais; 

 Identificação precisa de localização de cada documento; 

 Possibilidade de consulta do processo por qualquer utilizador de qualquer documento; 

 Diminuição de quantidade de espaço físico dispensado ao arquivamento destes documentos; 

 Aumentar a celeridade do processo. 

Após todo o trabalho de levantamento e construção dos circuitos, com o envolvimento de vários serviços, 

em termos operacionais iniciou-se a sua utilização a 6 de Dezembro de 2010. 

 

Serviço de Contabilidade  

 

No que diz respeito ao cumprimento da sua missão o ano de 2010 foi bastante eficaz e eficiente. Com os 

recursos afectos actualmente, foi possível controlar o desenvolvimento do serviço, garantindo que não 

houvesse atrasos nos procedimentos contabilísticos legalmente exigidos, nomeadamente no registo das 

facturas, permitindo a todo o momento a leitura correcta da dívida Municipal, bem como a conferência das 

contas correntes com fornecedores. 

 

Como já foi dito, o ano de 2010 foi um ano atípico no que respeita ao volume de serviço, dado que a par 

das responsabilidades anuais houve a necessidade de preparar os documentos previsionais para o ano 

de 2010 que coincidiu com a prestação de contas do ano de 2009, ambos aprovados em Abril de 2010, 

os documentos previsionais para o ano de 2011, cujos dados para a sua elaboração começaram a ser 
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preparados no final de Outubro. Para além do já mencionado, acresceu a todo este volume de serviço a 

colaboração prestada na concepção da tabela de taxas e licenças, aprovada também em Abril de 2010. 

Nos meses finais de 2010 há também a destacar a implementação da Gestão Documental, com a qual se 

prevê reduzir os gastos excessivos de papel, maior controlo e celeridade dos processos. 

 

Apresenta-se de seguida e sucintamente o resumo das actividades efectuadas em 2010 pela secção de 

Contabilidade. 

 Cabimentos e compromissos dos documentos que transitaram de ano e respectivas 

conferências; 

 Pagamentos mensais, tendo em conta a prévia cabimentação e compromisso, de 

rendas de edifícios, protocolos, subsídios, condomínios, luz, telefones, telemóveis, 

seguros, bem como o pagamento de acordos de regularização de dívidas, penhoras de 

fornecedores às Finanças, Segurança Social e outros; 

 Transferência mensal de receita não orçamental, arrecadada para diversas entidades, 

nomeadamente Finanças, Tribunais, ADSE, Direcção-Geral das Florestas, Caixa Geral 

de Aposentações, Segurança Social e outras; 

 Arrecadação de receitas orçamentais através de emissão de guia de receita no que 

respeita a transferências de outras entidades (Estado, Fundos Autónomos QREN, etc); 

 Emissão de facturas de trabalhos por conta de particulares, patrocínios e outros; 

 Registo e conferência de facturas; 

 Conferência de notas de lançamento emitidas pelo Aprovisionamento; 

 Elaboração e conferência de lançamentos de regularização de movimentos 

contabilísticos; 

 Cabimento e compromisso diários das aquisições a efectuar; 

 Elaboração da Prestação de Contas de 2009; 

 Envio trimestral aos Serviços Centrais (DGAL, DGO, CCDRLVT) de Mapas e 

Balancetes de Contas Orçamentais e Patrimoniais, Mapas de Despesas com Pessoal, 

Endividamento, Fundo Social Municipal, etc.; 

 Elaboração de outros mapas de despesa, com vista à comparticipação, de acordo com 

protocolos existentes com o IEFP no âmbito de EQE e CEI+, GIP, bem como com a 

DGAL no âmbito dos Estágios PEPAL; 

 Fecho dos dias e conferência diária de documentos enviados pela Tesouraria; 

 Arquivo diário de ordens de pagamento e outros documentos; 

 Elaboração de informações de cabimento para o Tribunal de Contas, bem como de 

esclarecimentos solicitados por este; 

 Atendimento pessoal, telefónico, elaboração de ofícios, informações e demais 

expediente exigido; 

 Conferência de Contas Correntes de Fornecedores e de Clientes, e confirmação de 

saldos dos mesmos, às datas solicitadas; 



12 | 197 

 Município de Peniche 

 

 

 Elaboração e envio à DREL de mapas mensais no âmbito da Educação Pré-Escolar, 

com vista à comparticipação protocolada; 

 Elaboração e envio mensal à Direcção-Geral das Finanças do IVA (Imposto de Valor 

Acrescentado); 

 Envio da declaração Anual e seus anexos, à Direcção-Geral das Finanças; 

 Elaboração de mapas da situação financeira do Município para a Assembleia Municipal; 

 Conferência das contas patrimoniais e da execução do orçamento; 

 Registo e gestão de Cauções, bem como a configuração das respectivas contas de 

ordem; 

 Lançamento da Contracção da Dívida; 

 Preparação dos documentos previsionais de 2010 e 2011; 

 Colaboração na elaboração da Tabela de Taxas e Preços; 

 Arquivo anual dos documentos de despesa de 2009; 

 Elaboração e envio às Finanças e Tribunal de Contas de informação relativa às 

participações sociais detidas pela Câmara em Entidades Societárias e não Societárias – 

SIPART. 

 Configuração e elaboração de mapas para lançamento de financiamentos de projectos 

para investimento;  

 Verificação, antes de qualquer pagamento, da publicidade dos contratos no Portal dos 

Contratos Públicos; 

 Análise das directivas contabilísticas da DGAL/DGO para uma melhor aplicação; 

 Análise das alterações resultantes de nova legislação. 

 

 

Serviços de Aprovisionamento e Património 

 

Serviço de Aprovisionamento 

 

Como missão principal, este serviço promove as diligências necessárias ao aprovisionamento de todos os 

bens e serviços necessários ao funcionamento das actividades municipais. Para isso, tem-se como linha 

geral de actuação a optimização e eficiência de utilização dos recursos disponíveis.  

Colaborou-se na preparação dos documentos previsionais para 2010 e 2011. Foram lançados os 

inventários relativos a todos os armazéns existentes bem como efectuadas as conferências das contas de 

existências para efeitos de prestação de contas. 

No relacionamento com os restantes serviços municipais elaboraram-se vários relatórios de custos por 

obra, por actividade, por tipo de bem, por fornecedor e por freguesia. 
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Como apoio à estrutura onde se encontra inserido, foram desenvolvidas uma série de outras tarefas, 

nomeadamente: 

 Acompanhamento e apoio no controlo financeiro das obras e projectos financiados pelo QREN – 

Quadro de Referencia Estratégica Nacional em estreita colaboração com equipa definida para 

este efeito, submissão dos pedidos de pagamento, controlo dos prazos de pagamentos e 

apresentação dos comprovativos de pagamentos. Em 2010, destaca-se a Obra de Recuperação 

do Fosso e Centro Coordenador de Transportes – Programa Operacional Mais Centro; Centro de 

Alto Rendimento do Surf – Programa Operacional Vale do Tejo, Estágios profissionais – 

Programa Estágios Profissionais nas Autarquias Locais – Programa Operacional Potencial 

Humano. Para além deste deu-se apoio no acompanhamento financeiro no programa da Fruta 

Escolar. 

 Atendimento a fornecedores, telefónico e pessoal às terças e quintas-feiras. 

 No que toca à política da qualidade, implementada neste município em 2008 no sector de 

Higiene e Limpeza, do Departamento de Energia em Ambiente, assegura-se a prossecução dos 

objectivos definidos para o Processo de Compras / Aprovisionamento, nomeadamente nos 

indicadores – Prazo de Entrega e Controlo do prazo efectivo de aquisição. 

 Colaboração na definição e implementação do processo de Gestão Documental; 

 

 

Aquisições: 

O procedimento de aquisição predominante é o ajuste directo – regime simplificado, representando cerca 

de 98,7% do total dos procedimento adaptados, seguindo-se o ajuste directo – regime geral com 1,2% e o 

concurso público que representa 0,1% dos procedimento de contratação pública. 

Os trâmites procedimentais destes dois últimos procedimentos são muitos idênticos. O objectivo é 

diminuir o número de procedimentos de contratação pública, agregando no mesmo procedimento, várias 

aquisições de bens ou serviços da mesma natureza, de forma a conseguir racionalizar os meios e obter 

melhores condições de aquisição, nomeadamente no que diz respeito ao preço. 

 

O gráfico seguinte mostra o número de adjudicações feitas por ajuste directo e por concurso público, 

durante o ano 2010. 
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O impacto em valores, euros, por procedimento é demonstrado no gráfico seguinte. 

 

 

 

Destacam-se, em 2010, os seguintes procedimentos de aquisição. 

 

Objecto da aquisição 
Procedimento de Contratação 

Pública 
 Valor adjudicado 

(sem IVA)  

Feira Mensal - Serviço de portaria e cobrança Ajuste Directo Regime Geral  19.000,00 €  

4110 

51 3 

Ajuste Directo - Regime
Simplificado

Ajuste Directo - Regime
Geral

Concurso Público

N.º de adjudicações por tipo de procedimento de 
contratação pública 

Ajuste Directo - 
Regime 

Simplificado 
44% 

Ajuste Directo - 
Regime Geral 

37% 

Concurso 
Público 

19% 

Impacto do valor adjudicado por tipo de procedimento de 
contratação pública 
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Objecto da aquisição 
Procedimento de Contratação 

Pública 
 Valor adjudicado 

(sem IVA)  

Aquisição consumíveis de informática para 2010 Ajuste Directo Regime Geral  36.550,14 €  

Avaliação psicológica Ajuste Directo Regime Geral  75.000,00 €  

Aquisição de combustível rodoviário  Ajuste Directo Regime Geral  40.500,00 €  

Aquisição de serviço de desratização e desinfestação 
do concelho 

Ajuste Directo Regime Geral  10.153,00 €  

Aquisição do serviço de encaminhamento a destino 
final de cadáveres de animais de companhia 

Ajuste Directo Regime Geral  3.400,80 €  

Abrigos rodoviários Ajuste Directo Regime Geral  7.200,00 €  

Serviço de som para carnaval Ajuste Directo Regime Geral  9.400,00 €  

Aquisição de papel A4 e A3 para o ano de 2010 Ajuste Directo Regime Geral  5.008,16 €  

Controladores para piscinas municipais Ajuste Directo Regime Geral  12.150,00 €  

Manutenção e fornecimento de produtos quimicos 
para fonte cibernética do Parque Urbano 

Ajuste Directo Regime Geral      6.990,24 €  

T-shirt 31.ª Corrida das Fogueiras Ajuste Directo Regime Geral      6.736,00 €  

Aquisição do serviço de limpeza de praias e de 
limpeza urbana costeira do concelho 

Ajuste Directo Regime Geral    74.915,00 €  

Trabalho temporário - Piscinas Municipais Ajuste Directo Regime Geral    15.335,36 €  

Aquisição do serviço de mesa e restauração Ajuste Directo Regime Geral      7.600,00 €  

Aquisição 6 000 unidades de sacos de plástico para 
contentores de 240 L de capacidade de RSU 

Ajuste Directo Regime Geral      3.450,00 €  

Trabalho temporário - DOM Ajuste Directo Regime Geral    14.376,90 €  

Fiscalização e Coordenação de Segurança da 
empreitada de Recuperação do Fosso 

Concurso Público  132.407,50 €  

Aquisição do serviço de transporte de RSU da Ilha da 
Berlenga 

Ajuste Directo Regime Geral    13.920,00 €  

Passadiços multiusos para acesso a praias Ajuste Directo Regime Geral    11.400,00 €  

Aquisição de Tout-venant Ajuste Directo Regime Geral    52.350,00 €  

Aquisição de cimento Ajuste Directo Regime Geral    27.615,00 €  

Desgaste Betuminoso Calcário Frio Ajuste Directo Regime Geral    25.220,00 €  

Betão Betuminoso (Desgaste) AC 14 surf (35/50) BB 
basáltico 

Ajuste Directo Regime Geral    45.360,00 €  

Mistura betuminosa densa (Binder) - AC Bin (35/50) 
MBD 

Concurso Público  108.275,00 €  

Reparação viatura lixo Ajuste Directo Regime Geral      8.520,53 €  

Aquisição de Tintas Ajuste Directo Regime Geral    17.103,00 €  

Calçada de vidraça em pedra calcária  Ajuste Directo Regime Geral      7.420,00 €  
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Objecto da aquisição 
Procedimento de Contratação 

Pública 
 Valor adjudicado 

(sem IVA)  

Piso sintético para parques infantis Ajuste Directo Regime Geral      9.031,06 €  

Lavagem e desinfecção de contentores de superficie 
e Molok 

Ajuste Directo Regime Geral    28.650,00 €  

Licenciamento Microsoft - Enterprise Agreement Ajuste Directo Regime Geral      9.210,18 €  

Refeições - Pré-Escolares e Escolares Ajuste Directo Regime Geral    61.265,25 €  

Aquisição de serviço de máquina giratória para 
limpeza de rios e ribeiras, no concelho 

Ajuste Directo Regime Geral    13.440,00 €  

Prestação Serviço em regime de avença, assessoria 
juridica 

Ajuste Directo Regime Geral      4.909,04 €  

Prestação Serviço em regime de avença, assessoria 
financeira 

Ajuste Directo Regime Geral      4.909,04 €  

Combustíveis rodoviários – Em posto de 
abastecimento público 

Concurso Público - publicidade 
internacional 

 35.060,00 €  

Fruta escolar - ano lectivo 2010/2011 Ajuste Directo Regime Geral    11.161,80 €  

Pavimento pré-fabricado em betão tipo "Pavê" Ajuste Directo Regime Geral    19.100,00 €  

Reparação da máquina VOLVO L90B Ajuste Directo Regime Geral      5.594,59 €  

Adaptação dos projectos de instalações eléctricas, 
comunicações e segurança e ar condicionado e 

ventilação da nova biblioteca municipal 

Ajuste Directo Regime Geral      7.800,00 €  

Elaboração dos projectos de remodelação do edifício 
Municipal António Bento 

Ajuste Directo Regime Geral    20.900,00 €  

Reparação do veículo 26-88-IM Ajuste Directo Regime Geral      5.420,50 €  

Aquisição de elementos decorativos para a 
iluminação de Natal 2010 

Ajuste Directo Regime Geral      9.416,00 €  

Aquisição de serviços de consultoria e assessoria em 
procedimentos de contratação pública 

Ajuste Directo Regime Geral    30.000,00 €  

Combustíveis rodoviários – A granel 
Concurso Público - publicidade 

internacional 
328.000,00€ 

Aquisição de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
para o PP da Zona Central da Cidade de Peniche 

Ajuste Directo Regime Geral    14.500,00 €  

Aquisição de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
e Mapa de Ruído para o PP da UOPG9-Baleal/Ferrel 

Ajuste Directo Regime Geral    16.500,00 €  

Aquisição de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
e Mapa de Ruído para o PP da UOPG10-Gambôa 

Ajuste Directo Regime Geral    16.500,00 €  

Produtos quimicos para Piscinas Municipais Ajuste Directo Regime Geral      7.246,00 €  
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Política da Qualidade – Certificação processo de compras. 

 

Um dos principais objectivos da implementação duma Política da Qualidade é a melhoria contínua do 

serviço prestado. 

Os indicadores avaliados são: prazo de entrega e controlo do prazo efectivo de aquisição. 

Em 2010 o indicador prazo de entrega tinha como meta a média ser < 0%, isto é, a data prevista de 

entrega ser igual à data de entrega, esta melhoria foi conseguida com o envolvimento e empenho de 

todos os agentes da compra.  

A meta para o indicador controlo do prazo efectivo de aquisição fixado foi < -10%. O prazo da adjudicação 

estimado é de 4 dias, ou seja, é o prazo que decorre do momento em que é iniciada a compra à emissão 

da nota de encomenda. Este prazo de < - 10 %, significa que, o prazo de 4 dias como prazo previsto para 

adjudicação não está a ser esgotado. A data da adjudicação é anterior à data prevista da adjudicação.  

Em 2010, os indicadores mantiveram-se, no prazo de entrega por não poder ser superado, uma vez que 

já se encontra no nível mais exigente da tabela, o material ser entrega na data prevista – 0%, como meta. 

Quanto ao outro indicador também já se encontra num nível excelente.  

Os quadros seguintes mostram, por meses e por indicador, os resultados atingidos. 
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Janeiro
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Março Abril Maio Junho Julho Agosto
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2009 -18,70% 4,82% -9,79% -12,47% -3,17% -32,04% -27,22% -34,17% -23,45% 1,27% -12,99% 23,49%

2010 -12,52% -22,61% -20,97% -10,83% -30,00% -64,62% -32,01% -52,12% -37,02% -13,01% -16,04% -10,42%
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Controlo do prazo efectivo de aquisição 
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2009 4,01% -14,81 0,29% 3,92% 1,07% 0,00% -2,14% -7,69% 6,25% -1,13% -1,52% 0,00%

2010 0,72% -0,13% -10,00 -0,40% 0,00% 2,75% -2,89% -3,57% -3,96% 0,00% -1,75% -0,17%
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Serviços de Património 

 

No ano 2010, foram afectos ao serviço de património três trabalhadores, no intuito de dar continuidade ao 

trabalho já iniciado em anos anteriores. Para além do expediente diário, necessário para assegurar a boa 

gestão dos bens do Município e inerente ao funcionamento de um serviço de património, foram definidos 

os seguintes objectivos para este serviço:  

 

 Elaboração de proposta de revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da 

Câmara Municipal de Peniche; 

 Elaboração de manual de procedimentos do Serviço de Património; 

 Inventariação físico-contabilística dos bens móveis do Edifício Paços de Concelho, Edifício 

Cultural e uma Escola do Concelho a definir pelo serviço; 

 Lançar na aplicação informática os projectos objecto de financiamento; 

 Levantamento da carteira de seguros existentes no Município; 

 Apoio ao Notariado para a celebração de escritura. 

 

Em termos de bens móveis, foi dado seguimento ao trabalho iniciado em 2009, com a activação do 

serviço de património, tendo como objectivo manter actualizado o inventário e cadastro de todos os bens 

móveis pertencentes ao município, através da execução de todo o expediente relativo aos movimentos de 

aquisição, transferência, alterações patrimoniais e abate de bens móveis da autarquia, e respectivos 

registos na aplicação informática. 

Este ano fica marcado pela colocação da primeira etiqueta, colocada na escola EB1 da Bufarda, mais 

propriamente num cabide, conforme fotografia abaixo: 

 

 

Relativamente a bens imóveis, foram analisados cerca de 60 processos para emissão de parecer sobre a 

propriedade de diversos terrenos. Muito deles, na sequência de requerimentos de particulares que 

pretende adquirir terrenos municipais. Na sequência da organização do arquivo de processos individuais 

dos bens imóveis, foram ainda registados na Conservatória do Registo Predial diversos prédios, já 

adquiridos há alguns anos, e que ainda não se encontravam devidamente registados. 
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Atendendo à actual conjuntura económica e às condições desfavoráveis do mercado imobiliário o 

município não tem optado pela “venda de bens imóveis”, tendo se verificado apenas a preparação de um 

procedimento de Hasta Pública para a venda de lote. 

 

Como tal, a 31 de Dezembro de 2010 foram verificados os seguintes movimentos ocorridos no valor do 

activo bruto das imobilizações corpóreas, bem como nas respectivas amortizações acumuladas, tendo 

sido apurados os valores constantes no seguinte quadro-resumo: 

 

ACTIVO LÍQUIDO 

 ACTIVO BRUTO A. ACUMULADAS ACTIVO LÍQUIDO 

TERRENOS 6.000.504.89 €  6.000.504.89 € 

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 

EQUIPAMENTO BÁSICO 2.109.037,72 € 1.103.561,74 € 1.005.475,98 € 

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 1.274.765,06 € 689.852,06 € 584.913,00 € 

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 45.302,54 € 38.656,98 € 6.645,56 € 

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 563.814,52 € 472.791,83 € 91.022,69 € 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 

MATERIAL INFORMAÇÃO 52.819,69 € 46.551,94 € 6.267,75 € 

MATERIAL DE SEGURANÇA 62.452,57 € 55.686,25 € 6.766,32 € 

MATERIAL DE CONFORTO, HIGIENE E 

UTILIZAÇÃO COMUM 

174.615,58 € 101.026,13 € 73.589,45 € 

MATERIAL DE 

EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E 

RECREIO 

180.126,92 € 59.150,95 € 120.975,97 € 

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 94.687,31 € 62.817,17 € 31.870,14 € 

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 

CORPÓREAS 

1.434.218,04 € 1.121.627,91 € 312.590,13 € 

BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 
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ACTIVO LÍQUIDO 

 ACTIVO BRUTO A. ACUMULADAS ACTIVO LÍQUIDO 

TERRENOS 60.000,00 €  60.000,00 € 

OUTRAS CONSTRUÇÕES E 

INFRAESTRUTURAS 

5.698.440,97 € 2.236.598,88 € 3.461.842,09 € 

BENS PATRIMÓNIO HISTÓRICO, 

ARTÍSTICO E CULTURA 

43.208,37 € 4.818,27 € 38.390,10 € 

OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 227.101,49 € 99.802,40 € 127.299,09 € 

 

A fim de aproveitar as sinergias inerentes à aplicação informática, foi carregado nesta, toda a informação 

financeira correspondente aos projectos co-financiados e obras em curso. O primeiro tem como objectivo 

auxiliar no tratamento contabilístico da informação, nomeadamente no apuramento dos custos e proveitos 

diferidos inerentes ao financiamento. Quanto às obras em curso a aplicação permite o registo 

momentâneo de todos os custos inerentes a determinada obra, tendo sido introduzidas todas as obras 

em curso, existentes ao momento. Para as que terminaram foram efectuados os lançamentos 

contabilísticos necessários em função da informação prestada pelos vários Departamentos.  

 

Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Câmara Municipal de Peniche 

 

Procedeu-se à elaboração de uma proposta de alteração ao Regulamento de Inventário e Cadastro do 

Município de Peniche, visto que este data de 14 de Dezembro de 2001, mostrando-se necessário 

adequar o mesmo à realidade actual do Município. As alterações propostas têm como objectivo assegurar 

alguns procedimentos contabilísticos, nomeadamente no que concerne aos bens em regime de locação 

financeira e aos financiamentos obtidos pelo Município para comparticipação de bens de investimento, no 

intuito de, na ficha do bem, se poder verificar se foi objecto de algum tipo de comparticipação nacional ou 

comunitária, assim como o montante de despesa elegível, percentagem de comparticipação e montante 

financiado. As restantes alterações propostas passam pela reformulação das competências do serviço de 

património, assim como as competências dos restantes serviços municipais perante o serviço de 

património. 
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Manual de Procedimentos 

 

A criação deste manual tem como principal objectivo reunir e explicitar o conjunto de procedimentos 

estipulados no Regulamento de Inventário e Património do Município de Peniche e Norma de Controlo 

Interno do Município, de modo a auxiliar no levantamento, identificação e valorização do património quer 

móvel quer imóvel adquirido pelo Município. Assim como estabelecer alguns critérios pelos quais o 

Serviço de Património se irá pautar no desenvolvimento do seu trabalho, que passam pelo 

esclarecimento de princípios, procedimentos administrativos e contabilísticos, bem como todo o suporte 

documental inerente ao mesmo, e respectivas operações de controlo interno. Beneficiando, também, das 

funcionalidades oferecidas pela aplicação informática do Património, que vai garantir a manutenção e 

actualização patrimonial do Município, de acordo com os princípios e normas orientadores estabelecidas 

no manual e legislação em vigor. 

  

 

Inventariação de Edifícios Municipais 

 

Foram inventariados todos os bens móveis, dos edifícios Municipais abaixo identificados: 

 

 Edifício Paços do Concelho; 

 Edifício Cultural; 

 Edifício da Parreirinha, sito na Travessa dos Mareantes; 

 Escola Básica e Jardim-de-Infância da Bufarda e respectivo Refeitório. 

 

 

 

EDIFICIO PAÇOS 
DO CONCELHO; 

593 

EDIFICÍO DA 
PARREIRINHA; 335 

EB BUFARDA, JI E 
REFEITÓRIO; 437 

EDIFICÍO 
CULTURAL; 587 

Nº BENS MÓVEIS INVENTARIADOS POR 
EDIFICIO MUNICIPAL 
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A salientar que à inventariação dos bens móveis dos edifícios municipais, acima identificados, antecedeu 

uma série de procedimentos, nomeadamente: 

 

 No arrolamento de bens móveis por edifício. 

 Consulta em arquivo de facturas de fornecedores e respectivas ordens de pagamento, no 

período compreendido entre 2002 e 2010, assim como, identificação de bens adquiridos em 

estado de uso e identificação de bens cedidos ao município. 

 Correspondência dos bens registados na aplicação informática aos registos contabilísticos 

existentes na secção de contabilidade, através do respectivo documento contabilístico que 

originou a posse pelo Município. 

 Tratamento da informação recolhida, de modo a permitir detectar movimentações físicas 

ocorridas e não registadas, assim como identificação de bens obsoletos que foram objecto de 

abate. 

 Codificação do edifício em função dos compartimentos existentes e respectivas unidades 

orgânicas. 

 Afectação dos bens a determinado compartimento e responsável. 

 Processo de etiquetagem de todos os bens móveis susceptíveis de serem identificados através 

de etiqueta. 

 Elaboração de folhas de carga e sua afectação por compartimento. 
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Apoio ao Serviço de Notariado 

 

Até Julho de 2010, o Município de Peniche teve Notário Privativo, assegurado pelo Serviço de Património 

todos os trâmites dos seus processos administrativos ao nível de celebração de escrituras, assim como 

ao nível dos respectivos registos, no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial de 

Peniche. Resultando os respectivos procedimentos administrativos no seguinte volume de escrituras: 

 

APOIO AO NOTARIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS 

  CEDÊNCIA DE TERRENOS   

   VIA PÚBLICA 12 

  COMPRA E VENDA    

   REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS DE ALIENAÇÃO 4 

   ALARGAMENTO DA RUA SACADURA CABRAL 1 

   INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SMAS 1 

   VENDA DE TERRENO MUNICIPAL 3 

   INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 

  HIPOTECA PARA CAUÇÃO DE INFRA-ESTRURAS EM LOTEAMENTO URBANO 1 

  JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL 1 

  TOTAL 24 

 

No que respeita às escrituras de cedências de terrenos estas resultam de processos de licenciamento de 

obras particulares, com vista a integrar o Domínio Público Municipal. 

As escrituras de compra e venda, por sua vez subdividiram-se de acordo, com o quadro acima 

apresentado. Apresentando alguma relevância, nas escrituras de regularização de alvarás de alienação 

de terrenos, que resultam de requerimentos apresentados por munícipes, com o intuito de formalizar 

através de título válido para o efeito de registo, a respectiva alienação. 

Quanto a escritura de Justificação Notarial, esta teve como intuito atestar através de título válido, a posse 

do edifício, sito na Rua Dr. João de Matos Bilhau, que o Município adquiriu há vários anos, mas que não 

se encontrava devidamente registado a favor do mesmo. Tendo sido este objecto de contrato de 

comodato com a entidade designada por “CERCIPENICHE”. 

A partir de Agosto de 2010, o Município de Peniche optou pela realização de escrituras no Cartório 

Notarial de Peniche, ficando o serviço de património encarregue de preparação e organização de 

documentação a entregar à notária. 
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Gestão de arrendamentos de edifícios e terrenos municipais 

 

Tratamento do expediente associado ao ponto mencionado em epígrafe, nomeadamente no que 

concerne à emissão de documentos de cobrança de renda, mudança de arrendatários e actualização de 

renda. O Município de Peniche tem arrendadas 105 parcelas de terreno e 14 edifícios. 

 

 

Contratos Avulsos 

 

A par do serviço exercido em anos anteriores, o Serviço de Património presta apoio na elaboração de 

contratos avulsos, de acordo com as necessidades do Município, sendo estes mais afluentes, na 

elaboração de contratos de prestações de serviço e fornecimentos de bens, conforme se demonstra no 

gráfico abaixo: 

 

 

 

Actas dos Órgãos Autárquicos 

 

Está, também, este serviço incumbido de colaborar com a directora do DAF na elaboração das actas dos 

órgãos municipais. Tendo, durante o ano de 2010, sido lavras 36 actas da Câmara Municipal e 11 actas 

da Assembleia Municipal, assim como as respectivas minutas. 

 

Série1; 
PRESTAÇÕES 
DE SERVIÇOS; 

42,86; 43% 

Série1; 
FORNECIMENT

O DE BENS; 
47,62; 48% 

Série1; 
EMPREITADA; 

4,76; 5% 

Série1; 
ADICIONAIS; 

2,38; 2% 

Série1; 
ADENDA A 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO; 2,38; 

2% 

REGISTO DE CONTRATOS AVULSO 



26 | 197 

 Município de Peniche 

 

 

Secção de Tesouraria 

 

A Secção de Tesouraria tem como missão a salvaguarda e controlo dos meios financeiros, 

nomeadamente através da boa cobrança das receitas e cumprimento das ordens de pagamento dentro 

dos prazos estabelecidos, observando as disposições legais e regulamentares em vigor. 

Assim e no que diz respeito aos pagamentos foram efectuadas as seguintes terefas: 

 Verificação da situação tributária e contributiva das entidades, a quem se efectuam 

pagamentos, quer por consulta por via electrónica quer pela solicitação da respectiva 

certidão nos termos exigidos por Lei.  

 Conferência das ordens de pagamento; 

 Preparação do pagamento por cheque ou transferência bancária; 

 Emissão de ofício para envio de cheque ou transferência bancária (neste momento 

grande parte destas é efectuada via e-mail); 

 Convocatória aos fornecedores, sobretudo da Cidade para levantamento de valores em 

dinheiro;  

 Apensação de recibos; 

 Registo na folha de caixa. 

No ano de 2010 estes procedimentos foram executados para 8394 ordens de pagamento, 

quando no ano transacto foram somente 8049, significando este valor em acréscimo de 4,11%. 

 

 

Cobrança e arrecadação de receita: 

 Atendimento, explicação e cobrança aos munícipes de todas as taxas e licenças, sendo 

as mais significativas as relacionadas com rendas de habitações sociais, com cerca de 

250 mensais, refeições fornecidas nas escolas aos alunos do 1º ciclo, 

aproximadamente 350 mensais, recebimento dos valores arrecadados através do 

Parque de Campismo, Mercado Municipal, Piscinas Municipais, Balneários Públicos, 

bem como algumas actividades pontuais tais como a Corrida das Fogueiras, Sabores 

do Mar e ainda cobrança das guias de receita eventual emitidas pelos diversos serviços 

da Câmara Municipal. 

 O número de guias emitidas em 2010 foi de 11609 quando no ano transacto tinha sido 

de 11481. De referir, que no decorrer deste ano se tornou possível o pagamento das 

refeições escolares através de multibanco, o que retirou pontualmente o atendimento 

aos munícipes, mantendo-se os procedimentos praticados pela Tesouraria. 

 O procedimento adoptado para os valores cobrados através do multibanco para as 

refeições escolares é o seguinte: 
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o  Recepção dos ficheiros criados na SIBS, 

o  Transferência para a contabilidade  

o  Cobrança através da conta bancária. 

 Todos estes movimentos são registados na respectiva folha de caixa diária. 

 Os valores arrecadados, logo que excedam os limites definidos na norma de controlo 

interno, são relacionados em impresso próprio e depositados nas respectivas contas do 

município. 

 Para as rendas das bancas e lojas do mercado municipal, que não sejam pagas ser 

pagas dentro do prazo estipulado, de 10 a 18 de cada mês, são emitidos e enviados 

avisos para pagamento voluntário com novo prazo de mais 15 dias. Findo este prazo, e 

não sendo pagas, são iniciados os respectivos processos de relaxe, emitidas as 

certidões de dívida e consequente envio para o escrivão das execuções fiscais. 

Contas Bancárias 

 Em 2010, o Município possui 18 contas bancárias, distribuídas por 6 bancos.  São 

conferidas mensalmente pela tesouraria, para que se possam apurar mais rapidamente 

os valores depositados e as comissões inerentes aos movimentos. 

Outras tarefas 

 Arquivo de todos os documentos respeitantes à tesouraria, como o Resumo diário de 

tesouraria e correspondente folha de caixa; talões de depósito; os duplicados de 

cheques; os comprovativos das transferências bancárias recebidas; os comprovativos 

das transferências bancárias efectuadas; correspondência diversa. 

 Relação das comissões cobradas pelos pagamentos efectuados nos TPA`s instalados 

no Parque de Campismo e nas Piscinas Municipais. 

 Informações diversas aos superiores hierárquicos, principalmente relacionadas com as 

divergências detectadas nas contas bancárias.  
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Números comparativos dos movimentos mais usuais na tesouraria. 
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4.  DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

1 – Nota Prévia 

 

Ao fazer o balanço das actividades de 2010, verifica-se que se tratou de mais um ano bastante complexo 

para as actividades deste departamento. 

Com efeito, a constante produção legislativa veio novamente introduzir fortes alterações a todos os 

níveis, obrigando os escassos recursos técnicos existentes a um esforço constante de actualização e 

adaptação, o que, como é natural, implica sempre algumas perturbações ao nível do desempenho. 

Por outro lado, a crise grave com que o país se debate e o corte das transferências de verbas para a 

autarquia obrigou a um esforço suplementar de ajustamento e contenção ao nível dos recursos humanos, 

agravada ainda mais pelas saídas que entretanto se verificaram. 

Ainda assim, tratou-se de um ano positivo. Nem todos os objectivos puderam ser totalmente cumpridos é 

certo. Mas graças ao grande empenho e esforço dos funcionários deste departamento, foi possível dar 

resposta aos problemas mais urgentes, manter um funcionamento regular dos serviços, cumprir os prazos 

de resposta e manter os padrões de qualidade. 

Tal com em 2009, voltamos a afirmar o nosso orgulho na opinião positiva dos munícipes que nos 

contactam, em diversos tipos de actividade e que, regra geral, ressalvam os predicados de que muito nos 

orgulhamos e que, relembramos são: - Transparência; Eficiência, Correcção no Atendimento, 

Preocupação na Resolução dos Problemas dos Munícipes e Rapidez de Resposta. 

 

 

2 - Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DGUO). 

 

Foi mais um ano de adaptação a um novo quadro legal. 

Com efeito, ainda não se tinha conseguido consolidar completamente a aplicação do regime jurídico da 

urbanização e da edificação (RJUE), alterado profundamente pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, este 

mesmo regime voltou a ser profundamente alterado pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março. 

Isso implicou mais um novo e enorme esforço de formação e de adaptação de todos os funcionários e 

gestores de procedimento. 
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Mais, implicou um esforço de regulamentação que ainda está em curso. 

Falta, todavia, sensibilizar e transmitir essas mudanças aos agentes exteriores, nomeadamente 

promotores, autores dos projectos e técnicos de direcção e fiscalização de obras. Nem sempre as 

mudanças impostas por via legal, chegam devidamente ao conhecimento e são facilmente assimiláveis 

por estes agentes, tanto mais que os obriga a uma mudança de mentalidades para que muitos ainda não 

estão preparados. 

Esse nosso esforço de adaptação que tem sido conseguido com algum êxito, terá que ser forçosamente 

transmitido para o exterior com clareza e transparência. A nossa ajuda nesse campo, parece-nos 

essencial e insubstituível. 

Tal como referido no relatório do ano transacto, é urgente que seja repensada a interpretação que à muito 

tem vigorado nesta Câmara, já que, interpretando o espírito da Lei nº 53-E/2006, de 9 de Dezembro, para 

cada acto administrativo, deve corresponder uma taxa equivalente à contrapartida do custo do serviço 

prestado. Mas não só, terá que passar a existir uma forma regulamentar de taxar os processos que não 

chegam ao fim (e são muitos), dado que a despesa é fixa e não raras vezes, a receita é nula, o que 

acentua ainda mais o desequilíbrio. 

De salientar também a consolidação do trabalho da fiscalização técnica, especialmente nas áreas que 

requerem maiores competências técnicas, como sejam, as vistorias a imóveis degradados, ou em risco 

de ruína, as vistorias finais a imóveis ou equipamentos e o controlo sucessivo de obras particulares 

licenciadas ou comunicadas, de forma preventiva, cujo resultado reconhecido foi a redução drástica das 

alterações abusivas em obras, com que o executivo se via frequentemente confrontado, não raras vezes 

com factos consumados de muito difícil, senão, mesmo impossível, reversão. 

 

3 – Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo (DEPPC). 

 

Depois de toda a revolução legislativa que praticamente paralisou e impediu o avanço dos processos de 

planeamento em curso, mesmo com muitas dificuldades ainda a persistirem, poder-se-á afirmar que o 

ano de 2010 foi o ano de reinício do planeamento urbanístico. Citemos apenas alguns exemplos: 

 A adaptação do PDM ao PROTOVT; 

 O arranque da revisão do PDM com as novas cartas da REN e RAN, já com protocolos firmados 

e acompanhamento das entidades de gestão dessas condicionantes; 

 A conclusão dos Planos de Pormenor das UOPG´s 9,10 e 11, já com estudo de avaliação 

ambiental estratégica; 

 A conclusão do PP da zona central da cidade, já com estudo de avaliação ambiental estratégica; 

 A adaptação dos instrumentos de planeamento às novas regras dos espaços turísticos definidas 

no PROTLVT: 

 A alteração do PDM para adaptação ao POASD. 

 A alteração ao PDM, já preparada, de modo a conformar-se com as regras de incentivos à 

regeneração urbana. 
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 O acompanhamento na produção de cartografia a homologar pelo IGC, condição indispensável à 

conclusão dos planos de urbanização de Atouguia da Baleia, Serra D’ El-Rei e Ferrel; 

 O acompanhamento do PP da ADTE sul de S. Bernardino (contratualizado), bem como a 

adaptação do PDM de modo a permitir a sua continuidade, mesmo após o período transitório. 

 

Para além destes aspectos de planeamento, a Divisão continua a ter os seus recursos maioritariamente 

absorvidos com pequenos estudos de apoio às obras municipais e particulares, incluindo desenho 

urbano, apoio técnico de topografia, equipamentos e planos de alinhamento. 

 

 

4 – Divisão de Projectos de Obras de Infra-estruturas (DPOI) 

 

Sobre esta Divisão que funciona com 2 técnicas superiores e 1 técnico administrativo, cai uma variedade 

imensa de tarefas, que vão desde a mobilidade, acessibilidades, higiene e segurança em projecto e em 

obra, preparação e lançamento de contratação pública de empreitadas e projectos, apreciação de 

projectos de licenciamento específicos (industriais, gás e combustíveis, etc.), acompanhamento de 

projectos de obras públicas e apreciação de projectos de infra-estruturas de obras particulares. 

 

Como se poderá verificar pela listagem anexa, a variedade e a quantidade de tarefas, não é compatível 

com os recursos existentes, pelo que urge ponderar esta matéria com muito rigor, de modo a que possam 

existir reforços, mesmo sem aumento de encargos, mas, provavelmente, com recurso a mobilidade 

interna, se for o caso, e maior colaboração interdepartamental. 

Trata-se de uma matéria, onde há que definir prioridades na afectação dos poucos recursos disponíveis. 

 

Convém realçar, mesmo com algumas situações menos compreendidas, o trabalho que tem sido feito no 

plano da mobilidade e das acessibilidades, com nítidas melhorias nessa área. Muito se deve à 

perseverança dos técnicos envolvidos. 

 

O acompanhamento e a conclusão dos planos de ciclovias e dos Planos de Mobilidade, ao nível da 

cidade e do concelho, são exemplos de objectivos cumpridos.  
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4.1 Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 

 

Resumo Anual de Entrada de Processos - 2010 

Tipo Processos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro T. Geral 

Licenciamento de Obras 21 27 28 26 27 19 16 18 16 20 20 22 260 

Comunicações Prévias 14 6 14 13 4 7 10 4 12 3 12 4 103 

Informações Prévias 21 11 23 7 6 3 3 7 7 9 6 3 106 

Informações Simples 3 2 13 3 2 1 1 4 2 1 3 1 36 

Loteamentos 2 - - - - - 2 - - - - 1 5 

Pedidos de Alvará 8 9 17 5 10 12 13 14 14 10 18 14 144 

Autorizações de Utilização 9 14 14 19 13 14 18 15 9 18 18 9 170 

Certidões 60 87 73 76 66 46 66 69 63 75 69 67 817 

Junções 57 43 67 36 63 47 70 58 42 42 53 61 639 

Diversos 67 70 72 74 65 53 63 50 59 50 55 41 719 

TOTAL 262 269 321 259 256 202 262 239 224 228 254 223 2999 

              

Resumo das Actividades Realizadas - 2010 

Alvarás Emitidos - 188 Autorizações de Utilização Emitidas - 154 

Comunicações Prévias Admitidas - 91 
Certidões Emitidas - 758 (487 (Fot. simples /autenticadas), 236 Certidões, 35 

ofícios) 

Informações Prévias Despachadas - 105 
    

Nº de Atendimentos realizados pelos técnicos  (DGUO) -  383 

Ofícios no âmbito de assuntos diversos (não relacionados directamente com processos de obras particulares ) - 528 
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Serviço de Fiscalização Técnica de Obras Particulares  

 

Actividades desenvolvidas pela FTOP durante o ano de 2010 

 

• 193 Reuniões conjuntas com diversos responsáveis da Câmara Municipal de Peniche; Director 

da DPGU, Chefe da DGUO, DOM, DEPPC, DGEI, DEA, DASC, meios de apoio técnico, jurídico, 

administrativo, bem como apoio ao Gabinete de Protecção Civil, Acção Social, Comissão de 

Vistoria, Comissão Municipal de Trânsito, Delegação de Saúde e Gestores de Procedimento 

(Actividades Económicas) e (Concessão de Licenças de Utilização);  

• 85 Reuniões conjuntas (Atendimento), no âmbito de reclamações, com Técnicos Responsáveis e 

Donos de Obra, para prestação de esclarecimentos relativamente aos processos de 

acompanhamento de obra da FTOP e Vistorias às condições de Salubridade e Segurança de 

edificados; 

• Visita a 199 estaleiros referentes a processos de obras particulares; 

• Realização de 232 visitas 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 relativos, à verificação da higiene e segurança da área de estaleiro, à demolição 

edificados existentes, movimentação de terras, 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, prazos das respectivas 

licenças/comunicações prévias, 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 53 vistorias conjuntas com outros Departamentos da CMP e 

elementos da DGUO, no âmbito da Segurança e Salubridade de edificações, emissão de 

Licenças de Utilização (Habitação, Restauração e Bebidas, Ocupação), atribuição do n.º de 

controlo veterinário. 

 

Participação em Embargos e Autos de Notícia 

• Participações como testemunha, em Autos de Participação, em Embargos realizados pela 

Fiscalização Municipal (Obras sem licença), elaboração de Autos de Noticia por Contra-

Ordenação e Embargos de obras em desconformidade com os projectos aprovados; 

 

Elaboração de 355 informações no seguimento de indicações Superiores, solicitação de outros 

Departamentos e em resposta a reclamações apresentadas pelos munícipes, concessão de autorização 

de utilização de edifícios, verificação de trabalhos propostos em notificações efectuadas pela CMP, 

verificação do estado das obras, respostas técnicas com elevado grau de complexidade. 
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4.2 Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo 

 

Actividades desenvolvidas pela DEPPC durante o ano de 2010 

• Elaboração de 231 informações sobre processos (pedidos de informação, informações prévias, 

projectos de arquitectura, loteamentos e pedidos de certidões); 

• Participação nas reuniões sobre “Reposição da Legalidade” – Baleal – Água Doce; 

• Participação nas reuniões com a Junta de Freguesia da Atouguia da Baleia, sobre a execução 

do Centro Escolar; 

• Avaliação dos estudos elaborados para o Campo de Futebol de Ferrel, incluindo o destaque de 

parcela; 

• Análise do estudo de loteamento efectuado nos terrenos a Norte do Jardim de Infância de 

Geraldes; 

• Verificação do traçado da variante de Alto do Veríssimo, prevista no P.P. da ADTE Sul de S. 

Bernardino; 

• Participação na reunião com a Vasco da Cunha, S.A. sobre os planos em curso; 

• Elaboração de informações sobre o ponto de situação dos P.M.O.T`s em curso; 

• Participação na reunião com o promitente-comprador do terreno atravessado pela via de ligação 

entre a Av. General Humberto Delgado (continuidade) e a Marginal Norte, para cedência de área 

ao domínio público e autorização para execução da obra; 

• Continuação da elaboração de desenhos do Plano de Intervenção Paisagística – UOPG´11 da 

Pâpoa; 

• Elaboração de estudos para a implantação do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de desenhos das áreas de servidão e perímetros urbanos na área do Plano de 

Pormenor da ADTE Sul de S. Bernardino;  

• Junções de cartas militares aos proc. nº R1512/09 e R284/09, para envio às Estradas de 

Portugal;  

• Desenho de limite cadastral do artigo 33 da secção B, identificação e cálculo de áreas de 

cedência ao domínio público; 

• Continuação da elaboração de Carta do Património Municipal; 

• Continuação da elaboração de estudo de cores para a frente Sul da Rua de Santana, em 

Peniche; 

• Elaboração de estudo para loteamento municipal, na Rua da Boa Vista, em Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de plano do alinhamentos no Bairro dos Violas, em Peniche; 

• Georeferênciação de pontos na Praia dos Super Tubos, a pedido do Sr. Comandante 

Operacional; 

• Levantamento topográfico da zona para estudo da construção do Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia; 

• Elaboração de apresentação em powerpoint, sobre a análise aos estudos do P.P. da ADTE Sul 

de S. Bernardino; 

• Preparação dos elementos para adaptação do P.D.M. ao PROT-OVT; 

• Desenho dos perímetros urbanos do Alto do Verrissimo e Alto foz; 

• Continuação da pesquisa de elementos para elaboração do Relatório de Revisão do Plano 

Director Municipal; 

• Sobreposição na Carta Militar da Rota Rede Natura do Oeste; 
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• Cálculo de áreas para preenchimento da ficha do IMI - Repartição de Finanças – parcela 

adquirida pelo município no centro dos Bolhos; 

• Participação nas reuniões do Conselho de Coordenação da Avaliação; 

• Participação na reunião com os SMAS sobre as águas pluviais na Rua do Brejo, em Casais de 

Mestre Mendo; 

• Participação nas reuniões sobre o estudo de Reconversão do Bairro do Visconde; 

• Elaboração de informação sobre as áreas a alienar na área de intervenção do loteamento da 

Conventopen (zona do convento), em Peniche; 

• Execução de proposta de orçamento para inclusão nas GOP´2010, no que se refere aos 

Instrumentos de Gestão Territorial; 

• Cálculo de áreas para preenchimento da ficha do IMI - Repartição de Finanças – das parcelas a 

alienar pelo município na zona de intervenção do loteamento da Conventopen, em Peniche; 

• Participação na reunião sobre a proposta de alterações do loteamento da Serrana, em Serra 

D´El Rei; 

• Coordenação dos pedidos de pareceres, às assessoras jurídicas na área do urbanismo; 

• Elaboração do desenho das perspectivas do futuro Centro de Interpretação de Atouguia da 

Baleia; 

• Elaboração de plano de alinhamentos – Zona do Vale Miguel, Serra D´El Rei (C245/09); 

• Proposta para a execução de passeios e zona verde – Rua Brasil, em Peniche; 

• Elaboração de Carta da Reserva Agrícola Nacional (Interpretação), no âmbito da Revisão do 

PDM; 

• Elaboração de Carta da Reserva Ecológica Nacional (Interpretação), no âmbito da Revisão do 

PDM; 

• Elaboração de plano de alinhamentos na estrada principal, nos Casais Fetais; 

• Estudo sobre proposta para a construção de estacionamento na Rua da Alegria, na Serra D´El 

Rei; 

• Estudo para a elaboração de destaque de parcela no terreno do Campo de Futebol de Ferrel; 

• Elaboração do projecto de remodelação, incluindo perspectivas, do snack/bar e supermercado 

no Parque de Campismo Municipal; 

• Elaboração de Estudo de Unidade de Execução para a construção do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia (cálculo de áreas); 

• Verificação de áreas de cedência para a construção da rotunda entre a Av. General Humberto 

Delgado e a Marginal Norte - Peniche; 

• Conclusão dos desenhos referentes ao projecto de alterações no edifício da Colónia Balnear, 

para apoio do curso de hotelaria da Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche; 

• Levantamento da habitação na Rua dos Lavadouros, em Casais de Mestre Mendo; 

• Verificação das classes de espaços; 

• Projecto de alterações da habitação na Rua dos Lavadouros, em Casais de Mestre Mendo; 

• Elaboração de estudo urbanístico para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Verificação de alinhamentos na Rua das Flores – Casal Fetal; 

• Análise do estudo urbanístico elaborado para a Rua Barbosa do Bocage, em Ferrel (construções 

clandestinas); 

• Verificação de terrenos para instalação da Unidade Autónoma de Gás (UAG); 

• Elaboração de estudo das áreas urbanas e arranjos urbanísticos, na área de intervenção do 

Plano de Intervenção Paisagístico (PIP) da UOPG 11 – Papoa; 

• Verificação de limites cadastrais e localização de linha de água; 

• Implantação de passeio na Rua das Irmãs Vicentinas, em Peniche; 
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• Elaboração de levantamento topográfico na Rua do Brasil, em Peniche; 

• Elaboração de levantamento topográfico Casais Fetais – E.M 1407-1 (3.000m2 – escala 1/200); 

• Elaboração de perfil longitudinal da conduta adutora na zona da Feira; 

• Elaboração de levantamento topográfico da Rua do Brejo, em Casais de Mestre Mendo; 

• Apoio as Serviços de Fiscalização Técnica; 

• Elaboração de levantamento topográfico da área envolvente ao Moinho da Gravanha, em 

Peniche; 

• Levantamento da área do terreno da Firma Planiseco – Travessa da Felícia - Fonte da Nora, em 

Peniche; 

• Elaboração de levantamento topográfico da Estrada de ligação entre a Ribafria e a Carqueija; 

• Elaboração de levantamento topográfico no Reservatório de Santana, em Peniche (SMAS); 

• Organização de elementos sobre o Bairro do Visconde para a elaboração do estudo de 

reconversão; 

• Elaboração de informação, sobre a análise aos estudos do P.P. da ADTE Sul de S. Bernardino; 

• Elaboração de proposta de apresentação da hierarquia e respectivos documentos dos 

Instrumentos de Gestão Territorial para a página da Internet do município; 

• Análise e elaboração da proposta para a Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 

Urbanização do Vale do Grou; 

• Elaboração das alterações por adaptação do Regulamento do Plano Director Municipal ao Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo;   

• Elaboração de apresentação em PowerPoint sobre as alterações por adaptação do Regulamento 

do Plano Director Municipal ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do 

Tejo (Assembleia Municipal);   

• Preparação da cartografia de todos os planos em curso para análise do SIG, relativamente à sua 

homologação; 

• Elaboração de Relatório dos pressupostos de fundamentação para a Revisão do Plano Director 

Municipal. 

• Participação na reunião de esclarecimentos sobre a Reserva Ecológica Nacional, organizada 

pela Comunidade Intermunicipal; 

• Participação nas reuniões sobre as Medidas Preventivas, no âmbito da Revisão do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira; 

• Cálculo de áreas para preenchimento da ficha do IMI - Repartição de Finanças (CERCIP e do 

Centro Social e Bem Estar de Atouguia da Baleia); 

• Acompanhamento da obra de Recuperação da Igreja de S. José e construção do Museu, em 

Atouguia da Baleia; 

• Acompanhamento da obra de Recuperação do Posto de Turismo; 

• Participação nas reuniões sobre o parque de estacionamento da Praia do Baleal; 

• Elaboração de proposta de sistema de perequação para apresentação aos proprietários com 

terrenos incluídos na unidade de execução - Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de propostas para a relocalização da feira mensal; 

• Participação nas reuniões de apresentação do Estudo de Reabilitação do Bairro do Visconde; 

• Análise das propostas dos Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11; 

• Elaboração de proposta para a construção de estacionamento, na Rua Francisco de Sá 

Carneiro, em Peniche; 

• Elaboração de Estudo para a construção do Núcleo Escolar de Ferrel; 

• Elaboração de proposta para rectificação de passeio, na Rua Luís de Camões, em Peniche; 

• Elaboração de estudo do traçado do arruamento para execução da rede pluvial, junto da 

Urbanização dos Pinheiros (Prageira), em Peniche; 
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• Execução de estudo de ordenamento do parque de estacionamento, junto do Tribunal de 

Peniche; 

• Estudo para alteração do loteamento da “Serrana”, em Serra D´El Rei; 

• Definição de perfil da Rua Cruz das Almas, em Ferrel; 

• Continuação da elaboração de Carta do Património Municipal (áreas de equipamento e espaços 

verdes); 

• Verificação da implantação de urbanização na Rua do Talefe, em Ferrel; 

• Elaboração de levantamento topográfico para implantação do compactador de resíduos sólidos, 

na Ilha da Berlenga; 

• Elaboração de levantamento topográfico na área do Porto de Pesca, para implantação de Pólo 

do IPL; 

• Continuação da elaboração do levantamento topográfico da Estrada de ligação entre a Ribafria e 

a Carqueija; 

• Elaboração de levantamento topográfico na área do Projecto de Intervenção Paisagística e 

execução de perfis de arruamentos; 

• Elaboração de levantamento topográfico na Rua de Sá Carneiro, em Peniche; 

• Elaboração de levantamento topográfico no entroncamento da Avenida 25 de Abril com a Rua 

António da Conceição Bento, em Peniche; 

• Apoio á obra do Fosso das Muralhas (implantação de coordenadas e transformação); 

• Implantação de marcos no Caminho da Barragem (R1603/08); 

• Elaboração de levantamento topográfico para verificação de estremas, no Casal da Lebre – 

Atouguia da Baleia (Serviço do Património); 

• Elaboração de levantamento topográfico da Rua da Escola de Pescas, em Peniche; 

• Implantação do parque de estacionamento no Largo da Consolação; 

• Elaboração de levantamento topográfico da Avenida Paulo IV, entre a rotunda do Tribunal e a 

Avenida General Humberto Delgado; 

• Elaboração de levantamento topográfico dos arruamentos envolventes á Fonte Chorida, em 

Casais do Júlio; 

• Preenchimento de inquérito para o INE, a pedido do Serviço de Acção Social; 

• Elaboração de mapa com os perímetros de Atouguia da Baleia e Ferrel, com identificação de 

arruamentos e sua extensão, para o projecto MODCOM para a ACISCP; 

• Elaboração do Regulamento do Plano Director Municipal, para republicação; 

• Elaboração de várias plantas para resposta ao inquérito da ARH-Tejo, no âmbito da Revisão do 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira – POOC; 

• Preparação de elementos no âmbito da Revisão da Carta da Reserva Agrícola Nacional. 

• Participação nas reuniões com a “Lusitaniagás”, no que se refere à implantação da Unidade 

Autónoma de Gás (UAG); 

• Preparação dos documentos sobre o Protocolo e Termo de Responsabilidade, a enviar á 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, para cedência de Cartas 

da Reserva Agrícola Nacional; 

• Participação na Reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Óbidos; 

• Participação na formação sobre “Acessibilidades”, realizada no âmbito dos Planos de Promoção 

da Acessibilidade de Peniche; 

• Participação na reunião do Conselho Consultivo, no âmbito Dos Programas de Promoção da 

Acessibilidade de Peniche; 

• Proposta para arranjos exteriores na envolvente ao Posto de Turismo; 
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• Elaboração do plano de alinhamentos da Rua da Graça, em Atouguia da Baleia (envolvente á 

Igreja de S. José e Centro Interpretativo); 

• Elaboração de desenho com identificação da área adquirida para ampliação do Cemitério de 

Peniche e respectiva cedência ao domínio público; 

• Elaboração de proposta de alinhamento no entroncamento com a Rua do Aterro, em Serra D´El 

Rei; 

• Identificação de áreas de cedência ao domínio público, entre o Caminho do Farol Sul e a 

Marginal Sul – Área de Intervenção do Plano de Urbanização da Zona Sul de Peniche (PUZS);  

• Alteração do estacionamento no Largo do Forte da Consolação;  

• Elaboração de proposta de implantação do Centro de Dia, em Geraldes; 

• Elaboração de desenho para relocalização dos contentores do lixo, na Rua Francisco de Sá 

Carneiro, em Peniche; 

• Verificação de áreas do edifício “Tempos Livres” e logradouro, em Atouguia da Baleia (para 

rectificação de áreas nos Serviços da Repartição de Finanças); 

• Elaboração de proposta para rectificação do plano de alinhamentos da Rua dos Moinhos, em 

Casais de Mestre Mendo; 

• Elaboração de proposta de alterações ao loteamento (municipal) do Casal da Cruz, em Atouguia 

da Baleia; 

• Execução de planta de estacionamentos da Zona do Mercado e Tribunal, em Peniche; 

• Alteração ao Loteamento Municipal da Prageira – Lote N; 

• Elaboração do projecto de arranjos exteriores, junto da ETRS e futuro canil, em Atouguia da 

Baleia; 

• Cálculo de áreas e respectivas taxas, referentes aos processos; 

• Execução de estudo para passagem subterrânea de peões, de ligação entre a zona de 

estacionamento do Parque de Campismo e os acessos ás praias; 

• Elaboração de estudo prévio para a implantação do Centro de Canoagem do Oeste, junto da 

Barragem de S. Domingos; 

• Levantamento topográfico da zona do pátio dos Bombeiros de Peniche; 

• Elaboração do levantamento topográfico da envolvente á Igreja de S. José e Centro 

Interpretativo da Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de levantamento topográfico de toda a zona de costa, pertencente á área de 

intervenção do Plano Paisagístico da Papoa – UOPG 11; 

• Elaboração de levantamento topográfico da zona do “Pico da Mota”, em Ferrel – escala 1/200 

(1ha); 

• Execução de levantamento topográfico na zona da Almagreira – Energia das Ondas; 

• Medição de áreas na Urbanização Dunamar, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos, em 

Peniche -  DOM; 

• Levantamento topográfico da Rua dos Moinhos, em Casais de Mestre Mendo; 

• Elaboração de levantamento topográfico, do terreno municipal no qual está implantada a ETAR 

do Paço; 

• Levantamento topográfico da Rua da Fonte, no Casal Moinho; 

• Levantamento da implantação de muro confinante com a via pública, na Rua do Campo da Bola, 

em Ferrel; 

• Elaboração de levantamento topográfico, para implantação do Centro de Canoagem, na 

Barragem de S. Domingos; 

• Levantamento do caminho público e vedação a Poente, na Fonte da Mouca, em Serra D´El Rei; 

• Pesquisa e análise sobre as normas técnicas de produção da cartografia, a utilizar nos 

Instrumentos de Gestão Territorial e sua homologação pelo Instituto Geográfico Português (IGP); 
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• Análise da carta de condicionantes do Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos 

(POASD) e transposição para a base cartográfica existente no serviço; 

• Continuação da preparação de elementos no âmbito da Revisão da Carta da Reserva Agrícola 

Nacional; 

• Elaboração de informação sobre contributos, para os Planos de Promoção da Acessibilidade 

Local e Municipal; 

• Participação na reunião sobre alterações a desenvolver na Casa da Juventude, em Peniche; 

• Participação na reunião realizada com a Administração Hidrográfica do Tejo (ARH – Tejo), sobre 

os planos de pormenor em curso; 

• Participação na formação realizada pela Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, sobre o Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, nas instalações da Câmara Municipal; 

• Participação na reunião com a Administração Hidrográfica do Tejo (ARH-Tejo), sobre o projecto 

da Praia dos Super Tubos; 

• Participação na reunião sobre a recepção provisória da obra do Centro Interpretativo de 

Atouguia da Baleia; 

• Participação na Conferência sobre Acessibilidades; 

• Acompanhamento dos concursos de recrutamento de pessoal (Arquitectura e Urbanismo); 

• Participação nas reuniões com os proprietários dos terrenos inseridos na Unidade de Execução, 

para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Participação na reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), sobre a suspensão de espaços turísticos, na sequência da 

publicação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo; 

• Elaboração de desenhos dos vãos do restaurante, na Ilha das Berlengas; 

• Elaboração de desenhos da rotunda na Avenida Paulo IV, em Peniche; 

• Elaboração de desenhos de caixas de viragem no cruzamento entre a Rua Heróis do Ultramar e 

Rua Arquitecto Paulino Montês, em Peniche; 

• Análise das áreas afectas ao antigo Plano de Urbanização do Arquitecto Paulino Montês, na 

Consolação; 

• Elaboração de desenhos de caixa de viragem, na Estrada dos Casais do Baleal / Ferrel; 

• Pesquisa de elementos para o processo da Reposição da Legalidade – “Água Doce”, no Baleal; 

• Elaboração de plano de alinhamentos na Avenida 25 de Abril / Rua António Videira, em Peniche;  

• Elaboração de proposta de loteamento (1 lote), na Rua Cidade de Ceia - Prageira, em Peniche; 

• Elaboração de proposta de loteamento (1 lote), na Rua N. S. da Boa Viagem - Prageira, em 

Peniche; 

• Elaboração de Carta do concelho com identificação de planos de alinhamentos aprovados; 

• Elaboração de plano de alinhamentos nas Estrada dos Casais, em Ferrel; 

• Elaboração de proposta de alinhamento de fachadas, na Rua do Poço Novo, na Serra D´El Rei; 

• Elaboração de proposta de alinhamento de fachadas para a execução de Casa Mortuária, no 

Lugar da Estrada;  

• Elaboração de estudo (interiores) para a instalação de creche, no Lugar da Estrada; 

• Elaboração de propostas para alteração do trânsito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche; 

• Elaboração de plano de alinhamentos, no Casal Fetal; 

• Definição do alinhamento do passeio na Rua do Caldeirão, em Geraldes; 

• Levantamento da Estação Elevatória e caminho de acesso, nos Casais do Júlio; 

• Apoio ao Serviço de Fiscalização Técnica; 

• Elaboração de cálculo e implantação da rasante da feira mensal;  

• Levantamento topográfico da Rua do Caldeirão, em Geraldes; 
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• Levantamento topográfico do cruzamento da Rua Arquitecto Paulino Montês com a Rua Heróis 

do Ultramar, em Peniche; 

• Implantação da sub-estação na Almagreira – “Energia das Ondas”; 

• Apoio aos Serviços Municipalizados na zona da Marginal Norte, em Peniche; 

• Execução do projecto de arruamento, da Rua Fonte da Nora, em Peniche;  

• Implantação de marcos de estrema no Caminho do Carril, em Ferrel; 

• Implantação da obra da feira mensal; 

• Actualização do levantamento topográfico da Escola Básica de Geraldes; 

• Apoio na implantação da obra do Fosso da Muralha, em Peniche; 

• Levantamento das cérceas das edificações contíguas ao Edifício António Bento; 

• Apoio aos Serviços Municipalizados na obra de urbanização da Varginha, em Serra D´El Rei; 

• Implantação do passeio junto do Lote 84 do loteamento municipal da Prageira, em Peniche; 

• Análise dos trabalhos que antecederam à publicação do Plano de Ordenamento da Albufeira de 

S. Domingos, nomeadamente no que se refere á Reserva Ecológica Nacional e Reserva 

Agrícola Nacional; 

• Elaboração de informação sobre as condicionantes do Plano de Ordenamento da Albufeira de S. 

Domingos publicado – resumo do Relatório da Discussão Pública; 

• Elaboração de planta de condicionantes do Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos 

com sobreposição do cadastro e cartografia de referência; 

• Elaboração da planta síntese do Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

• Instrução do pedido de desafectação da Reserva Agrícola Nacional do perímetro urbano de 

Atouguia da Baleia, no âmbito da alteração ao Plano Director Municipal para adaptação do Plano 

de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

• Elaboração da proposta de Alteração ao Plano Director Municipal para adaptação do Plano de 

Ordenamento da Albufeira de S. Domingos; 

• Análise da situação de suspensão dos “Espaços Turísticos” do Plano Director Municipal por 

entrada em vigor do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo; 

• Elaboração de informação (historial) sobre o pedido de redefinição dos limites da UOPG´12 do 

Bairro do Visconde; 

• Elaboração de Cadernos de Encargos para adjudicação da Avaliação Ambiental Estratégica, dos 

Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11; 

• Elaboração de Cadernos de Encargos para adjudicação dos Mapas de Ruído, dos Planos de 

Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11; 

• Análise dos estudos do Plano de Pormenor da UOPG´9 – Baleal, com sobreposição do Domínio 

Público Hídrico e cadastro de propriedade; 

• Verificação das Cartas de Capacidade de Uso dos Solos, fornecidas pela Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas, para elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional Bruta. 

• Participação na reunião entre o DPGU e a Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, no âmbito dos 

processos para o Ministério Público – IGAL; 

• Participação na reunião com os proprietários do Artigo 83 AH, inserido na Unidade de Execução, 

para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de proposta de Formação para todos os funcionários que fazem parte da DEPPC; 

• Participação na reunião com a direcção da Balealcoop, sobre a construção de passagem 

subterrânea e reordenamento do estacionamento; 

• Reformulação do estudo para reorganização do estacionamento na envolvente à Escola Básica, 

da Atouguia da Baleia; 

• Reformulação do plano de alinhamentos do caminho entre a Rua das Flores, no Casal Fetal e o 

viaduto do IP6; 
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• Elaboração de estudo ordenamento da área referente aos “Espaços Turísticos”, na entrada da 

Cidade de Peniche; 

• Levantamento topográfico de construções na Zona da “Água Doce”, no âmbito do processo 

sobre a Reposição da Legalidade na zona da Água Doce, nos Casais do Baleal; 

• Levantamento topográfico da área referente aos “Espaços Turísticos”, junto do Parque de 

Campismo, em Peniche; 

• Verificação de cotas de caixas, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos, em Peniche; 

• Elaboração de proposta de alteração a Plano Director Municipal no que se refere ao “Espaços 

Turísticos”; 

• Transposição da Carta de Capacidade de Uso do Solo para base digital, no âmbito da revisão da 

Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN Bruta); 

• Elaboração de informação sobre procedimentos de tramitação de Planos de Pormenor; 

• Estudo de enquadramento e definição dos “Espaços Turísticos”, no Plano Director Municipal; 

• Elaboração de proposta para a localização de tamisador, na Ilha da Berlenga; 

• Transposição para base digital do Plano de Ordenamento da Reserva Nacional da Berlenga 

(planta de zonamento, síntese e condicionantes); 

• Elaboração de proposta da área de intervenção para Plano de Salvaguarda e recuperação da 

Zona Histórica de Peniche. 

 

 

 

 

4.3 Divisão de Planeamento de Obras e Infra-estruturas  

 

Actividades desenvolvidas pela DPOI durante o ano de 2010 

 

Serviços de Projectos e Concursos 

 

Neste ano, foram efectuadas acções conducentes à concretização dos procedimentos de contratação 

pública dos seguintes 13 (treze) projectos, planos e/ou empreitadas, que incluem: integração do Júri dos 

procedimentos, elaboração de cadernos de encargos, análise de pedidos de esclarecimentos dos 

interessados e dos concorrentes, análise de listas de erros e omissões, análise de propostas e 

elaboração de relatórios preliminares e relatórios finais de apreciação das propostas com propostas de 

adjudicação e ainda, quando se trate de empreitadas, gestão de todo o processo na plataforma 

electrónica de contratação e elaboração do programa de concurso ou convites circular, elaboração de 

planos de segurança e saúde - fase de projecto, de planos de gestão de resíduos de construção e 

demolição – fase de projecto e documento de compilação técnica – fase de projecto: 
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 Concurso limitado por prévia qualificação para “Fiscalização da obra de Recuperação do Fosso 

da Muralha de Peniche” (Proc.º 109/09-Aprov) – Encerrado sem adjudicação. 

 Concurso limitado por prévia qualificação para “Elaboração do plano de Urbanização do Vale do 

Grou” (Proc.º07/10-Aprov) – Encerrado sem adjudicação. 

 Ajuste directo para adaptação dos projectos das instalações eléctricas, de comunicações e 

segurança e de ar condicionado e ventilação para conclusão da Biblioteca Municipal (Proc.º 

44/10 - aprov). – Adjudicado. 

 Concurso público para “Construção do Centro de Alto Rendimento de SURF” – (Proc.º 

436.B1/DOM/09) – Adjudicado. 

 Concurso público para Remodelação de Centro Coordenador de Transportes (Proc.º 

481.A1/DOM/09) – Adjudicado. 

 Concurso Público internacional para “Fiscalização da obra de Recuperação do Fosso da Muralha 

de Peniche” (Proc.º 19/10-Aprov ) – Adjudicado. 

 Ajuste directo para “Execução de infraestruturas na Urbanização no Jardim do Mar, na Av.ª do 

Porto de Pesca (Proc.º 207.A/DOM/01) - Adjudicado 

 Ajuste directo para “Adaptação dos projectos das instalações eléctricas, de comunicação e 

segurança e de ar condicionado e ventilação para conclusão da Biblioteca Municipal de Peniche” 

(Proc.º n.º 44/10 Aprov.) – Adjudicado. 

 Concurso Público Urgente para “Construção da 2.ª Fase da Biblioteca Municipal de Peniche” 

(Proc.º 421.B3/DOM/2010) – Em curso. 

 Apoio à ACISCP na preparação do procedimento de ajuste directo para execução da obra de 

instalação da sede da Aciscp, no âmbito da parceria para a regeneração urbana - Adjudicado 

 Apoio à Paróquia de Peniche na preparação de dois concursos públicos para beneficiação da 

igreja de S. Pedro e construção do Museu paroquial no âmbito da parceria par regeneração 

urbana. 

 Apoio à CERCIP na preparação e lançamento de concurso público para “Remodelação do centro 

de actividades Ocupacionais”, no âmbito da parceria para a regeneração urbana – Em curso. 

 Apoio à DEPPC na preparação das peças concursais de diversos ajustes directos relativos à 

aquisição de Mapas do Ruído, Avaliação Ambiental Estratégica e cartografia para os Planos de 

Pormenor das UOPG9, UOPG10, UOPG11 e PP zona central- Concluído. 

 

Durante este ano, foram efectuadas acções de acompanhamento da execução dos seguintes três (3) 

projectos contratados externamente, que incluem: reuniões de acompanhamento, análise de questões 

colocadas pelos projectistas, preparação de reuniões internas para dar respostas a essas questões, 

elaboração ou análise e validação dos memorandos das reuniões, verificação do cumprimento do 

caderno de encargos, análise preliminar de todos os projectos para verificação do cumprimento dos 

requisitos exigidos nos cadernos de encargos e análise, técnica de alguns projectos para verificação do 

cumprimento do programa preliminar e da legislação específica e encaminhamento de outros para os 

diversos serviços técnicos municipais especializados em cada matéria e recolha de pareceres externos, 

quando aplicável: 

 Adaptação e execução de projectos para conclusão da Biblioteca Municipal de Peniche (Proc.º 

47/09Aprov).  

 Projectos em falta para requalificação das Praias do Molhe Leste e Supertubos (Proc.º 83/09 - 

aprov). 

 Adaptação dos projectos das instalações eléctricas, de comunicações e segurança e de ar 

condicionado e ventilação para conclusão da Biblioteca Municipal (Proc.º 44/10 - aprov). 
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Serviços de Gestão da Segurança de Empreitadas 

 

Durante este ano, foram efectuadas acções de Gestão e Coordenação de Segurança de 4 (quatro) 

empreitadas, que incluem: Análise e validação parcial ou total para a aprovação do Desenvolvimento do 

Plano de Segurança para a Execução da Obra (DPSSO`s), preparação da Comunicação Prévia de 

abertura de estaleiro e sucessivas actualizações e envio das mesmas à Autoridade para as Condições do 

Trabalho (ACT), validação de subempreiteiros, validação de actualizações dos DPSSO, reuniões de 

coordenação de segurança e elaboração das respectivas actas, visitas à obra para verificação das 

condições de trabalho e demais trabalhos para cumprimento das obrigações previstas no Decreto-Lei n.º 

273/2003 para o Dono de Obra: 

 Recuperação da Igreja de S. José e Construção do Museu de Atouguia da Baleia - 2ª fase”. 

 Obra de Construção do Centro de Alto Rendimento de SURF – Coordenação de Segurança em 

Obra.  

 Obra de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche – 1.ª fase – Coordenação de Segurança 

em Obra. Estes serviços assumiram a Coordenação de Segurança em Obra desta empreitada 

entre 29/05/2010 e 22/11/2010. A partir desta data, a coordenação ou a ser assumida pela 

empresa AFAPLAN. 

 Obra de Remodelação de Centro Coordenador de Transportes”- Coordenação de Segurança em 

Obra em curso. 

 

 

Serviços Internos de Prevenção de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

 

Durante o ano de 2010 elaboraram-se as seguintes acções relativas aos serviços internos de  SHST: 

 Integrou-se o júri do concurso para contratação da actual técnica superior de Segurança, que 

iniciou funções em Setembro de 2010. 

 Prestou-se apoio técnico á nova técnica dos serviços internos de SHST, apesar desta estar  

integrada na Divisão Administrativa.  Prevê-se que apoio, de carácter essencialmente técnico, 

seja prestado até à aprovação do “Programa de Gestão da Prevenção do Município de Peniche”. 

 

 

Gabinete da Mobilidade 

 

Durante este ano efectuaram-se as seguintes acções com vista, exclusivamente, à melhoria das 

acessibilidades do concelho de Peniche, designadamente: 

• Programas Local e Municipal Promoção de Acessibilidades do Concelho de Peniche (Proc.ºs 

88/09/Aprov e 89/09/Aprov)  - Foi efectuado acompanhamento à empresa contratada para a realização 
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dos programas e execução dos planos, de acordo com as exigências estabelecidas pelo QREN, que 

previa, entre outras, a afectação a tempo inteiro de um técnico municipal de nível superior. Das acções 

desenvolvidas, destacam-se: Actualização das actividades dos Planos na plataforma SIIFSE do POPH, 

análise de documentos e acções propostos pela empresa para realização das actividades contratadas e 

acompanhamento e verificação das mesmas, presença nas reuniões do conselho consultivo e nas acções 

de formação e organização e actualização dos dossiês técnicos onde constam todas as evidências de 

realização dos dois planos, para eventual acção de inspecção por parte do QREN. 

Os programas, que são financiados pelo QREN através do eixo 6.5 do POPH - Acções de investigação, 

sensibilização, formação e de promoção de boas práticas - tiveram os seus pontos altos durante os 

meses de Outubro e Novembro, com a realização de acções de formação e de sensibilização para 

técnicos da Autarquia, para projectista externos e para Presidentes de Junta e encarregados e com a 

realização da Conferência Internacional sobre Acessibilidades, realizada no dia 20 de Outubro, no 

Auditório Municipal, altamente participada. Destaca-se também, a constituição de um Conselho 

Consultivo para as Acessibilidades, constituído por entidades representativas de outras instituições, 

dirigentes políticos, dirigentes municipais e técnicos, que reuniu por diversas vezes, com o objectivo de 

avaliar o desenvolvimento dos Programas Local e Municipal, tendo tido a oportunidade de participação na 

sua melhoria. Foram, também realizados dois documentos importantes no ponto de vista estratégico, que 

mostram o diagnóstico efectuado a inúmeros edifícios públicos e à via pública, apontando soluções e 

prioridades na eliminação das barreiras, arquitectónicas e psicológicas, que foram detectadas, 

acompanhadas por estimativa orçamental. Estes documentos foram apresentados nas diversas reuniões 

do Conselho Consultivo durante as diversas fases da sua elaboração e os documentos finais encontram-

se disponíveis para consulta, por todos os munícipes e trabalhadores, no Gabinete da Mobilidade. 

Projectos de melhoria de acessibilidades, algumas delas ainda não concluídas devido à afectação de 

recursos humanos que foi necessário garantir para o desenvolvimento dos Programas de Promoção de 

Acessibilidades, mas que se têm estado a finalizar em função das prioridades que vão sendo 

estabelecidas: 

 Proposta de melhoria de acessibilidade para as novas instalações da Escola de Condução 

Baleia  

 Proposta de melhoria de acessibilidade para o centro da consolação, solicitado por munícipe - 

parado. 

 Proposta de melhoria das acessibilidades para a Praça Outeiro da Aroeira, sita na Consolação, 

solicitada por munícipe com deficiência motora - parado. 

 Proposta de melhoria das acessibilidades para as instalações das Forças Armadas em Peniche 

– em curso. 

 Proposta de melhoria de acessibilidade para a Escola Secundária em Peniche - concluído. 

 Proposta de remodelação de habitação sita no Bairro Peniche III, solicitado por munícipe com 

deficiência motora - parado. 

 Proposta de melhoria das acessibilidades para uma habitação sita na Consolação, solicitada por 

munícipe com deficiência motora - parado. 

 Elaboração da proposta de resposta às questões colocadas pelo Jornal Planeamento e Cidades. 

 Proposta de melhoria de acessibilidade para a Rua das Galhetas em Peniche. - parado. 

 Proposta para corrimões acessíveis para instalações da Equipa de Tratamento de Peniche do 

CRI do Oeste.- concluído 

 Informação de 24 processos de obras particulares, exclusivamente relativamente às condições 

de acessibilidades: 
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Outras acções executadas: 

 

 Elaboração da proposta de resposta às questões colocadas pelo Jornal Planeamento e Cidades. 

 Participação em conferência sobre Mobilidade urbana (Desafios e Soluções Para a Mobilidade 

sustentável), decorreu no dia 27/03/2010, no Centro de congressos do Estoril. 

 Estudo de solução para compatibilizar as exigências de acessibilidades (DPOI) com as 

exigências de drenagem (SMAS), nos processos particulares.  

 Análise e aplicação de lista de verificação a estudo efectuado sobre melhoria de acessibilidades 

junto ao restaurante “O Parque”. 

 Elaboração de apresentação em PowerPoint e representação da CMP em conferência sobre 

acessibilidades ocorrida na Câmara Municipal de Odivelas, em 08/04/2010, no âmbito de troca 

de experiências. 

 Elaboração de apresentação em PowerPoint sobre acessibilidades e participação, em 

representação da CMP, no seminário sobre Turismo Acessível, decorreu no dia 25/05/2010, no 

auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. 

 Participação em reunião no POPH, em Lisboa, sobre os Planos de Promoção de 

Acessibilidades, que decorreu em Lisboa no dia 26/05/2010 e elaboração de memorando da 

reunião. 

 Elaboração de apresentação em PowerPoint sobre acessibilidades e participação, em 

representação da CMP, no Fórum do Oeste, em conferência sobre “Mobilidade Sustentável”, em 

representação do Município, que decorreu no dia 23/10/2010 na Lourinhã. 

 Elaboração de apresentação em PowerPoint sobre acessibilidades e participação, em 

representação da CMP, no workshop ”Peniche Cidade Amiga dos Idosos” que decorreu no 

auditório Municipal no dia 28/10/2010. 

 Atendimento de representante da Fundação Salvador, Dr. António Castro. 

 

 

Serviços de Informação de Processos Particulares e/ou Cálculo de Encargos  

 

Neste período foram informados 53 (cinquenta e três) processos de obras particulares alguns dos quais 

informados mais de uma vez, que inclui: análise dos planos de acessibilidades, dos estudos e projectos 

de rede viária, de sinalização, acessibilidades, de redes de gás, cálculo de encargos e elaboração de 

informação final que inclui um apanhado de todos os pareceres internos e proposta de condicionantes de 

licenciamento/autorização. 

 

 

 

Atendimentos 
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Neste ano foram efectuados 34 (trinta) atendimentos relativos a processos de obras particulares e 

efectuados os respectivos registos escritos. 

 

 

Serviços de Vistorias a Obras de Urbanização 

 

Esta Divisão integra a Comissão de Vistoria para recepção de obras de urbanização que analisa os 

processos, faz vistoria às obras e prepara os autos de recepção ou proposta de rejeição. Durante este 

ano a comissão efectuou acções relativa a pedidos de recepção de seis(6) obras de urbanização titulados 

pelos seguintes processos. 
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5.  DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  

 

 

5.1 Divisão de Construção e Conservação 

 

 Elaboração de 65 informações sobre diversos assuntos:  

 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 19 

HABITAÇÃO SOCIAL 3 

RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM MOBILIDADE 
CONDICIONADA 4 

RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA CARGAS E DESCARGAS 2 

RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA EMPRESAS OU 
RESIDENTES 4 

ARRANJOS EXTERIORES 1 

ABRIGO DE PASSAGEIROS 5 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1 

CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PASSEIOS 7 

DEMOLIÇÕES 1 

CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS 3 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL 3 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 1 

ARRUAMENTOS 1 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/PARQUE DE CAMPISMO 4 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO 3 

OUTROS ASSUNTOS 3 

TOTAL 65 

 

 Elaboração de relatório de obras a cargo da DCC, incluindo valores de materiais, mão-de-obra e 

equipamento;  

 Elaboração de 13 propostas de início de procedimentos por ajuste directo, nos termos da alínea 

a) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, (elaboração de propostas de 

aquisição de materiais ou prestações de serviço e respectivos relatórios durante a fase de 

análise), nomeadamente: 

o Aquisição de 17 000 ton de tout-venant; 

o Aquisição de 263 000 kg de cimento preto normal; 

o Aquisição do serviço de máquina giratória para limpeza de rios e ribeiras no concelho; 

o Aquisição de tintas; 

o Aquisição de 5 000 m² de pavimento pré-fabricado em betão tipo “pavê”;  
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o Aluguer de dois módulos pré-fabricados para a Escola Básica de Atouguia da Baleia; 

o Aquisição de 500 ton de mistura betuminosa a frio basáltica; 

o Aquisição de 1050 ton de betão betuminoso – AC 14 surf (35/50) BB Basáltico; 

o Aquisição de 3050 ton de mistura betuminosa densa – AC 20 Bin (35/50) MDB; 

o Aquisição de seis abrigos rodoviários; 

o Aquisição de 106 m³ de calçada de vidraça 4-6 em pedra calcária de cor branco; 

o Fornecimento e aplicação de piso sintético para amortecimento do impacto em placas 

de borracha SBR para parques infantis; 

o Aquisição de 15 000 ton de tout-venant. 

 Realização de 8 vistorias, nos termos do Decreto-Lei n.º309/2002 de 16 de Dezembro – 

Licenciamento de Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos, nomeadamente: 

o Duas vistorias ao recinto para espectáculo de música ao vivo com D.J. na Quinta do 

Juncal; 

o Uma vistoria ao carrossel de póneis instalado no Jardim Principal; 

o Uma vistoria ao recinto de uma garraiada na zona dos remédios em Peniche;  

o Duas vistorias ao recinto itinerante do circo “Royal Circus”, sito a Norte do Parque de 

Estacionamento do Pingo Doce, em Peniche; 

o Uma vistoria ao recinto improvisado para espectáculos de música ao vivo, requerido por 

BALEALCOOP, CRL, sito na Avenida da Praia n.º53, em Casais do Baleal; 

o Uma vistoria ao recinto itinerante do circo “Victor Hugo Cardinal”, sito a Norte do Parque 

de Estacionamento do Pingo Doce, em Peniche. 

 Realização de vistoria ao antigo edifício “Traquinas” sita na Rua Marquês de Pombal em Peniche 

para verificar os elementos estruturais confinantes com a habitação sita Rua Salvador Franco 

n.º12 em Peniche, ao abrigo dos artigos 89.º e 90.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro 

na sua actual redacção; 

 Elaboração de estimativa orçamental e mapa de medições relativos aos trabalhos de construção 

civil a realizar no antigo edifício “Traquinas”; 

 Elaboração de estimativa orçamental de materiais a aplicar na Rua de S. Marcos em Lugar da 

Estrada; 

 Elaboração de estimativa orçamental de material solicitado pela Junta de Freguesia de S. Pedro; 

 Elaboração de 5 relatórios de actividades da Divisão de Construção e Conservação; 

 Acompanhamento técnico das obras a cargo da Divisão de Construção e Conservação; 

 Preenchimento do questionário à construção nos municípios por administração directa para o 

Instituto Nacional de Estatística; 

 Verificação das folhas de registo diário do pessoal e equipamento das diversas secções; 

 Efectuados 65 encaminhamentos para as diversas secções da DCC: 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

HABITAÇÕES SOCIAIS 12 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 4 

ARRUAMENTOS 18 

ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS-DE-

INFÂNCIA 4 

EQUIPAMENTO 5 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 8 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MUNICIPAIS 1 

FESTIVIDADES 9 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 4 

TOTAL 65 

 

 Participação em diversas reuniões, nomeadamente: intervenção na Casa Municipal da 

Juventude; Armazéns Gerais; Concessão do minimercado/snack-bar do Parque de Campismo 

Municipal; Reunião de Mapa de Trabalho; Parque Infantil da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro em 

Peniche; Parque de Estacionamento da Praia do Baleal; Novo recinto da feira mensal; 

Intervenção na Escola Básica de Geraldes; 

 Elaboração de actas das reuniões de Mapa de Trabalhos; 

 Articulação com a Secção de Contabilidade relativamente à prestação de contas de 2009; 

 Elaboração de mapas justificativos do inventário dos Armazéns Gerais; 

 Articulação com a Secção de Aprovisionamento, relativamente a processos de concurso, 

aquisição de materiais e criação de centros de custo; 

 Apoio técnico aos Armazéns Gerais, Secção de Canalização, Pintura e Sinalização, Secção de 

Carpintaria, Secção de Asfaltamento e Secção de Pedreiros. 

 

 

 

Obras efectuadas pela secção de pedreiros, secção de carpintaria, secção de 

canalização, sinalização e pintura e secção de asfaltamento 

 

 

. 
VALOR DOS 

MATERIAIS 

VALOR DA 

 MÃO-DE-OBRA 

VALOR DO 

EQUIPAMENTO 

ARRUAMENTOS 

Manutenção e conservação de arruamentos na freguesia de 

Atouguia da Baleia  
38.141,47 € 36.548,60 € 54.179,69 € 

Reparação e beneficiação da Estrada Coimbrã/Reinaldes 5407,25 € 2.678,20 € 16.951,79 € 

Manutenção e conservação de arruamentos na freguesia de 6.768,31 € 463,48 € 4.817,10 € 
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. 
VALOR DOS 

MATERIAIS 

VALOR DA 

 MÃO-DE-OBRA 

VALOR DO 

EQUIPAMENTO 

Serra D’El-Rei  

Manutenção e conservação de arruamentos na freguesia de 

Ferrel  
6.020,72 € 1.219,22 € 1.523,36 € 

Manutenção e conservação de arruamentos em Peniche  32.436,47 € 60.369,99 € 32.973,22 € 

Limpeza de valetas em Peniche e concelho - 4.484,19 € 13.914,46 € 

CAMINHOS AGRICOLAS 

Manutenção e conservação de caminhos agrícolas  8.305,60 € 6.700,70 € 83.590,13 € 

ARRANJOS URBANÍSTICOS 

Requalificação da zona do Coosofi, Verde Mar e Fernão 

Magalhães 
57,56 € 1.420,32 € 350,00 € 

Remodelação do parque infantil da Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro em Peniche 
5.174,33 € 8.312,59 € 1.654,74 € 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 

Reparações diversas em edifícios municipais ao nível de 

carpintaria, pintura, canalização e construção civil 
4.845,61 € 38.524,59 € 1.192,47 € 

Futuras instalações do serviço de metrologia 3.605,22 € 2.338,44 € - 

Intervenção na Cantina Municipal 1.765,54 € 13.687,03 € - 

Construção de laje nos Armazéns da Carpintaria 6.510,15 € 4.883,35 € 444,05 € 

Intervenção no Posto de Turismo e Escola de Rendas 32.903,04 € 51.736,40 € 3.898,89 € 

Intervenções no Parque de Campismo Municipal ao nível de 

Carpintaria, Canalização e Construção Civil 
15.356,20 € 13.505,36 € 687,56 € 

ESPAÇO DA FEIRA MENSAL 

Intervenção no novo recinto da Feira Mensal 

 
89.011,18 € 17.091,14 € 44.191,44 € 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Sinalização vertical e sinalização horizontal em Peniche e 

concelho 
12.798,98 € 19.229,46 € 97,42 € 

BALNEÁRIOS/SANITÁRIOS 

Reparações diversas em sanitários e 

balneários ao nível de Carpintaria, Pintura, 

Canalização e Construção Civil 

3.150,78 € 9.617,32 € 1.413,95 € 

LAGOS/CASCATAS 

Manutenção e conservação de Lagos, Fontes e Cascatas no 

concelho 
479,59 € 2.050,15 € - 

ESCOLAS EB1 E JARDINS-DE-INFÂNCIA 

Reparações diversas nas Escolas Básicas e Jardins-de-

infância do Concelho ao nível de carpintaria, canalização e 

construção civil 

15.052,44 € 20.935,25 € 4.304,92 € 

Obras de recuperação/remodelação da Escola de Geraldes 

do 1.º ciclo 
3.656,87 € 4.965,40 € 468,98 € 

Obras de recuperação/remodelação dos telhados das 

escolas velhas de Ferrel 
22.440,74 € 23.067,95 € 2.402,36 € 

Remodelação dos parques infantis no interior dos pátios das 10.110,88 € 3.830,85 € 443,40 € 
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. 
VALOR DOS 

MATERIAIS 

VALOR DA 

 MÃO-DE-OBRA 

VALOR DO 

EQUIPAMENTO 

escolas do 1.º ciclo – Escola n.º2 

RIOS 

Limpeza de rios  160,88 € 3.013,76 € 24.118,88 € 

HABITAÇÃO SOCIAL 

Reparações diversas em habitações sociais 36.643,67 € 61.938,04 € 3.175,64 € 

ILHA DA BERLENGA 

Reparações diversas na Ilha da Berlenga 

- Reparações ao nível de carpintaria, canalização, Pintura e 

construção civil. 

9.508,03 € 7.788,83 € 110,19 € 

POLIDESPORTIVOS 

Construção do Polidesportivo e Parque Infantil de Casais do 

Júlio 

 

187,51 € 2.158,33 € 798,01 € 

PARQUES INFANTIS 

Alterações no parque infantil do Jardim Principal e Jardim do 

Baluarte  
2.083,52 € 4.534,66 € 409,71 € 

DEMOLIÇÕES 

Demolição de construções - 3.932,93 € 3.341,92 € 

 

 

 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

VALOR DA 
 MÃO-DE-OBRA 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

CEMITÉRIOS 

Intervenções diversas em cemitérios do concelho ao nível de 

Canalização, Carpintaria e Construção Civil 
979,60 € 5.440,90 € 1.081,99 € 

LAVADOUROS 

Remodelação dos lavadouros em Serra D’El-Rei 6.203,70 € 24.716,77 € 596,12 € 

PONTES 

Manutenção/conservação  441,52 € 666,18 € 1.013,19 € 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

Manutenção/conservação 1.852,92 € 1.234,26 € 164,45 € 
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5.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE EMPREITADAS E INFRA-ESTRUTURAS 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS URBANÍSTICAS 

 

Apresenta-se sucintamente o resumo das actividades desenvolvidas, durante o período decorrido entre e 
02.01.2010 a 31.12.2010 pelo sector de fiscalização de Obras e Loteamentos afecto à Divisão de Gestão 
de Empreitadas e Infra-estruturas Urbanísticas. 

 
Loteamentos Fiscalizados e Vistoriados  
 
1. L8/03 – Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., Convento, Peniche 

2. L7/97 – Rogério Lopes Barardo, Casais do Baleal 

3. L16/00 – Tolca Construção, Gestão Patrimonial e Comércio, S.A. – Peniche, Fonte do Rosário, 

Peniche 

4. 984-I/DOM – Urbanização Baleal Sol II – Baleal 

5. L10/08 – Maria Rosa da Conceição R. Jorge – “Rua do Talefe”, Ferrel 

6. L2/00 – Submerci – Construção e Urbanizações, Lda – “Casal da Carreira”, Bufarda 

7. L17/01 – Martinho da Conceição – “Bosques”, Coimbrã 

8. L17/98 – Sociedade de Construção José Manuel Martins – “Pisa Barros”, Peniche 

9. L5/02 – Silrreira Construções, Lda – “Fonte”, Bufarda 

10. L7/01 – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. – “Caminhos Velhos”, Geraldes 

11. L19/00 – Construções Geraldes – “Rua do Caldeirão”, Geraldes 

12. L8/99 – Laroeste, Construções, Lda, Lapa do Urso, Peniche 

 

 

Fiscalização de Obras e Loteamento 

 

Elaboração de 70 informações relativas aos processos analisados, nomeadamente: 

 

1. L6/04 – Civiserra, Construções Lda; 

2. L11/97 – Vigobra, Lda; 

3. L6/98 – Maria Fernanda Martins Matias Garcia, Reunião; 

4. L5/89 – Manuel Ventura Pereira Marteleira, Limpeza de Espaço; 

5. L16/00 – Tolca Construção, Gestão Patrimonial e Comércio, S.A. – Peniche, Prorrogação do 

prazo (2 Informações); 

6. L17/98 – Sociedade de Construção José Manuel Martins – “Pisa Barros”, Peniche, Entrega de 

Documentos (2 Informações); 

7. L3/08 – Conventopen, Imobiliária e Construção, S.A., (4 Informações); 

8. L19/00 – Construções Geraldes, Lda; 

9. 904-A/DOM – Amador, Lda 

13. L7/01 – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. 

14. L18/01 – Penichelar, Compra e Venda de Imóveis, Lda. – “Pedras Muitas”, Peniche (2 inf.) 

15. L17/99 – Construções Rogério e Filho, Lda. – “Paraíso e Várzeas”, Casais de Mestre Mendo 

16. L16/00 – Tolca Construção, Gestão Patrimonial e Comércio, S.A. – Peniche 

17. L26 – A/1992 – Prageira Peniche 

18. L4/02 – Nis 8 Imobiliária e Investimento, S.A., “Gafas e Pousios”, Coimbrã, Peniche  

19. L10/02 – Marco Roberto Luz Caldas e Nicole Luz Caldas – Rua da Fonte Boa Dominguinhos, 

Peniche 
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20. L11/98 – Grafi Sociedade Imobiliária, Lda – “Outeiro da Aroeira Capelão”, Consolação 

21. L15/99 – Carlos de Jesus Ferreira e Outros, “Relvinhas”, Alto do Veríssimo 

22. L17/98 – Sociedade de Construção José Manuel Martins – “Pisa Barros”, Peniche 

23. L5/02 – Silrreira Construções, Lda – “Fonte”, Bufarda 

24. L17/01 – Martinho da Conceição – “Bosques”, Coimbrã 

25. L10/08 – Maria Rosa da Conceição R. Jorge – Rua do Talefe 

26. L2/00 – Submerci – Construção e Urbanizações, Lda – “Casal da Carreira”, Bufarda 

27. L7/01 – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. 

28. L18/01 – Penichelar, Compra e Venda de Imóveis, Lda. – “Pedras Muitas”, Peniche (2 inf.) 

29. L17/99 – Construções Rogério e Filho, Lda. – “Paraíso e Várzeas”, Casais de Mestre Mendo 

30. L16/00 – Tolca Construção, Gestão Patrimonial e Comércio, S.A. – Peniche 

31. L26 – A/1992 – Prageira, Peniche 

32. L4/02 – Nis 8 Imobiliária e Investimento, S.A., “Gafas e Pousios”, Coimbrã, Peniche  

33. L17/98 – Sociedade de Construção José Manuel Martins – “Pisa Barros”, Peniche 

34. L5/02 – Silrreira Construções, Lda – “Fonte”, Bufarda 

35. L17/01 – Martinho da Conceição – “Bosques”, Coimbrã 

36. L07/99 – António Antunes e Outros – “Casal dos Ninhos”, Casal do Baleal; 

37. L9/00 – Construções Geraldes, – “Rua do Caldeirão”, Geraldes; 

38. L20/92 – Prageira, Peniche; 

39. Loteamento Municipal – Zona Industrial, Peniche. 

40. L9/01 – Penixobra, Lda, – Peniche 

41. L4/05 – Leonardo Fernando, “Rua da Bica”, Ferrel 

42. L2/02 – Carlos Vitorino, “Rua do Casal Moinho” 

43. L8/03 – Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., Convento 

44. L1/93 – Construções Penichense; 

45. L2/93 – João Manuel Garcia 

46. L5/98 – Maria Fernanda Martins Matias Garcia 

47. L6/98 – Maria Fernanda Martins Matias Garcia 

48. L5/89 – Manuel Ventura Pereira Marteleira, Limpeza de Espaço 

49. L7/01 – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. 

50. Agendamento e participação em reuniões, com técnicos e promotores 

51. Atendimentos aos munícipes e técnicos para esclarecimento de dúvidas  

52. Realização de fichas informativas relativas aos loteamentos 

53. Realização de Vistorias para efeitos de recepção das obras de urbanização 

 
Vistoria  

 

 Vistoria para efeitos de Recepção Definitiva das Infra-estruturas Urbanísticas L2/02 – Carlos de 
Sousa Vitorino, “ Casal Moinho” 

 Reunião com o promotor e o construtor do loteamento 

 Análise do processo de loteamento 

 Elaboração do Auto de Recepção Definitiva 
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Informações diversas 

 
Elaboração de 31 informações relativas a assuntos diversos 

 

1. Pedido de Pintura de marca reguladora de estacionamento e paragem – Peniche 

2. Pavimentação da Rua General Humberto Delgado 

3. Licença de Utilização do Lote 7 da Urbanização L16_00, sita no Rosário, Peniche 

4. Estimativa Orçamental sobre o condomínio da Rua dos Arneiros, n.º 36 Geraldes 

5. Junta de Freguesia de São Pedro – Pedido de vistoria para averiguação de eventuais 
problemas de humidade 

6. Caminhos Agrícolas – Casais de Júlio, Rua Dtº. Manuel Pedrosa 

7. Abertura de uma vala – Rua Matos das Eiras, n.º 6 e n.º 8, Coimbrã 

8. Acompanhamento de Demolição – Av. do Mar, Ferrel 

9. Exposição sobre queda na via pública – Fonte do Rosário, Lote34 

10. Delimitação dos lugares de estacionamento – Junta de freguesia de Atouguia da Baleia 
– Rua do Caldeirão, Geraldes 

11. Elaboração de Proposta – Rua Dtº. Manuel Pedrosa, Casais de Júlio  

12. Reparação de passeio – Rua do Juncal, Atouguia de Baleia 

13. Colocação de Sinalética – Rua do Norte, Consolação, Atouguia da Baleia 

14. Proibição de Estacionamento – Rua Rodrigo G. Carvalho, Reinaldes 

15. Ocupação de Via Pública, Travessa dos Almocreves, Ferrel 

16. Viabilidade de Implantação de uma lomba passadeira na Rua Moderna, em Lugar da 
Estrada – Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

17. Resposta à participação efectuada pela PSP – rua pôr-do-sol 

18. Rua da Mariana – exposição superior  

19. Propriedade Horizontal – Maria Saramago 

20. Participação da PSP – rua Jerónimo Ataíde, Marginal Sul – 2 informações 

 

 

Informações pedidos de Juntas de Freguesias  

 

 Pedido de passadeira para a Rua Bernardino Sena, em São Bernardino, pela Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia 

 Pedido de passadeira para a Rua do Lapadusso, em Peniche, pela Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia 

 Pedido de Bandas Cromáticas para a Rua do Cruzeiro (Lugar da Estrada – São Bernardino), por 
particular 

 Pedido de marcação de lugares de estacionamento no Rua da Pedreira, pela Junta de Atouguia da 
Baleia 
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 Pedido de sinalização para a Rua Armando Sampaio Sena, em Peniche, pela Junta de Freguesia de 
Conceição 

 Averiguação de várias situações de trânsito, em Peniche, pela Junta de Freguesia da Ajuda 

 Pedido de Lombas passadeiras para a Rua do Casal da Cruz (Atouguia da Baleia - Bufarda), pela Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia 

 Solicitação de Sinalização Vertical – Rua Miguel Torga – Junta de Freguesia de São Pedro 

 Solicitação de Passadeira – Rua Cidade de Viseu – Junta de Freguesia de São Pedro 

Proposta de Sinalização Vertical – Atouguia da Baleia 

 

 

 

Alvarás de Autorização de Utilização  

 

 Elaboração de informações na sequência de pedidos de alvarás de autorização de utilização 
 

Processo de 
Utilização n.º 

Nome 

02/10 Carlos Manuel Sousa Ferreira, lote 2 

04/10 NIS 8 – lote D, Av. do Porto de Pescas 

5/10 Silrreira, Lda, lote 1 

9/10 Rui Filipe Santos Ferreira, lote 43 

10/10 Radar, Construção Civil, Lda, lote 2 

11/10 Pladistuque, Lda, lote 10 

15/10 Hélder Rui Luís Vieira e outra, lote 11 

16/10 Silrreira, Lda, lote 6 

18/10 Construções Rogério & Filhos, Lda, lote 39 

19/10 Larguia, Engenharia, Lda, Lote 8 

26/10 Ana Rita de Carvalho Gomes Marques, lote 31 

27/10 César Gabriel de Carvalho Gomes Marques, lote 32 

29/10 Penixobra, Lda 

30/10 Leonel, José Rodrigues Santos, Lote 27 

38/10 Silrreira, Lda, Lote 10 

43/10 Joaquim Anacleto, Lote 7 

45/10 Galifões, Lda, Lote 9 

51/10 Ana Chagas, Lote 18 

52/10 Nis 8, S.A., Lote 1-E 

56/10 Consferrel, Lda, Lote 16 

57/10 Silrreira, Lda, Lote 5 
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 Deslocação/visitas aos locais para verificação de infra-estruturas. 
o Análise dos processos de Loteamento 

 

 

Propriedade horizontal  

 

 Realização de 33 Vistorias ao abrigo dos artigos 1415º e seguintes do Código Civil: 

 Estudo e análise de processos 

Elaboração de 33 Auto de Vistoria 

Processo de 
Utilização n.º 

Nome 

64/10 
Sociedade de Construções José Manuel Martins, Lda, 

Lote 33 

66/10 Construções Rogério e Filhos, Lote 54 

67/10 Filmar, Lda, Lote 2 

68/10 José da Silva Santana, Lote 81 

114/10 Tolca, Lote S.A. 

109/10 Panorâmicas – Construção e Imobiliário, S.A., Lote 9 

85/10 Silrreira, Lda, Lote 4 

83/10 Torres, Martins & Franca, Lda, Lote 10 

84/10 Torres, Martins & Franca, Lote 9 

76/10 Alexandra Martins Ezequiel e Outro, Lote 1 

75/10 Penixobra, Lda, Lote 2 

57/10 Silrreira, Lda, Lote 5 

114/10 
Tolca – Construção, Gestão Patrimonial e Comercio, 

S.A., Lote 7 

121/10 Nis8, S.A. 

126/10 Hugo Manuel Lapas Cocheno 

127/10 Silrreira – Construções, Lda. 

129/10 José Augusto Oliveira 

132/10 Construções Rogério e Filhos, Lote 29 

134/10 Tânia Maria Carreira Passos Caria 

139/10 Brian Alexander Thain 

144/10 Luís José Ferreira Gomes 

147/10 
CA – Património Crescente – Fundo de Investimento 

Aberto 

147/10 
CA Património Crescente – Fundo Investimento 

Imobiliário Aberto 

166/10 Dinoalves, Lda 
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Outras actividades – elaboração de estimativas orçamentais e respectivas informações 

 Informações para Certidões de infra-estruturas 

 Elaboração de estimativas orçamentais 

 Desenvolvimento de plantas de sinalização 

 

QUADRO RESUMO 

 

 TOTAIS 

Informações  

Loteamentos 70 

Certidões de P.H. 3 

Certidões de Infra-estruturas 5 

Alvarás de Utilização 56 

Diversas 31 

Juntas de Freguesia 10 

Vistorias 

Fiscalização de Loteamentos 20 

Propriedades Horizontal 33 

Alvarás de Utilização 56 

Autos 

Propriedade Horizontal 33 

Recepção Provisória das Infra-estruturas  1 

Recepção Definitiva das Infra-estruturas  1 

Mapas de Quantidades/Estimativas Orçamentais 
Plantas e Propostas 

Diversos Assuntos (Incluindo inf.) 8 

Relatórios 

Relatório de Actividades 5 

Atendimentos (número estimado) (houve 
atendimentos que não foram registados) 

150 
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5.3 Divisão de Gestão de Empreitadas e Infra-estruturas 

 

A actividade desenvolvida pela divisão durante o ano de 2010 relacionou-se basicamente no sector de 

gestão das empreitadas de obras públicas. 

 

A Câmara Municipal no ano de 2010 efectuou adjudicações de empreitadas de obras públicas no valor de 

270.297,61€, sendo o valor acumulado das adjudicações das obras em curso por empreitada no ano de 

2010 de 5.397.785,66€. O valor total dos trabalhos realizados nas obras públicas durante o ano foi de 

1.513.815,90€, acrescido da revisão de preços no valor de 19.317,46€, 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 Infra-estruturas, foram também efectuadas outras tarefas: 

 Elaboração pareceres técnicos e informações sobre os assuntos relacionados com a divisão; 

 Colaborar na elaboração do Plano e Orçamento da Câmara Municipal; 

 Participar nas reuniões de câmara, para apoio técnico ao executivo da Câmara Municipal; 

 Colaboração com a Divisão de Planeamento de Obras e Infra-estruturas na elaboração dos 

projectos, sempre que seja solicitado, prestando apoio técnico na definição de materiais de 

construção a aplicar, métodos e técnicas de construção, apoio na medição e orçamentação de 

um projecto, previsão dos riscos de acidente que podem ocorrer numa obra com vista à 

elaboração, em fase de projecto, dos planos de segurança e saúde das empreitadas, discussão 

da concepção de um projecto de uma obra pública e implementação de dispositivos e alterações 

no âmbito da acessibilidade para todos; 

 

 

Obras por Empreitada 

 

Obras de Recuperação do Fosso das Muralhas 

 

Consignação da empreitada a 29/04/10 
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Situação da empreitada em 2010 

 

Os trabalhos da empreitada foram iniciados em Abril de 2010. 

A CMP assumiu a fiscalização provisória da empreitada, enquanto decorreu o concurso para a 

fiscalização externa da empreitada, a qual foi adjudicada à empresa Afaplan. 

A Fiscalização externa da empreitada entrou em funções no dia 15 de Novembro de 2010. 

O valor dos trabalhos realizados no ano de 2010 foi de 1.106.759,55 €. 

Foi efectuada a revisão de preços nº 1 da empreitada, em 29 de Outubro de 2010, no valor de 17.209,23 

€. 

Houve necessidade de suspender parcialmente os trabalhos da empreitada, nomeadamente a 

construção da Eclusa, pelo facto de se ter verificado na escavação para as fundações, que a natureza 

dos solos era diferente da apresentada no estudo geológico de projecto. 

A empreitada teve trabalhos a mais no valor de 6.500,00, 1º Contrato adicional, relativos à protecção 

subaquática dos destroços do Lugre Compostellana. 

Durante o ano de 2010 foram realizados os trabalhos previstos de escavação e dragagem do fosso das 

muralhas, tendo também sido realizadas as ensecadeiras da Eclusa, e inicio da construção da ponte 

pedonal 1.  

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

 

Elementos da Conta Corrente da Empreitada: 

Adjudicação 6 Outubro, 2009 

Contrato 9 Outubro, 2009 

Auto de Consignação 29 Abril, 2010 

Valor da Adjudicação 

(Contrato) 
3.624.680,98 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 545 dias 

Contrato Adicional n.º 1 

2010 
6.500,00 € 

Total de Trabalhos Normais 

Realizados 2010 
1.100.259,55 € 

Total de Trabalhos a Mais Realizados 

2010 
6.500,00 € 

Revisão de Preços 1 17.209,23 € 

Custo da obra em 2010 1.123.968,78 € 
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Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e o Baleal 

 

Consignação parcial da empreitada a 11/12/08 

Situação da empreitada em 2010 

 

Os trabalhos da empreitada foram concluídos no ano de 2009.  

No ano de 2010 foi efectuada a revisão de preços da empreitada, com o objectivo de realização da conta  

final da empreitada. 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 3 Novembro, 2008 

Contrato 4 Dezembro 2008 

Auto de Consignação Parcial 11 Dezembro, 2008 

Auto de Consignação 5 Janeiro 2009 

Valor da Adjudicação 178.071,37 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 30 dias 

Recepção Provisória  17Julho, 2009 

Total de Trabalhos Realizados 175.331,38 € 

Revisão de Preços 27/10/2010 -13.074,06 € 

 Trabalhos a mais/menos -2.739,99 € 

Custo final da obra 162.257,92 € 

Custos no ano de 2010 -13.074,06 € 

 

 

Beneficiação de Arruamentos na Cidade de Peniche 

 

Consignação da empreitada a 28/07/09 

Situação da empreitada em 2009 

 

Os trabalhos da empreitada foram concluídos no ano de 2009.  
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No ano de 2010 foi efectuada a revisão de preços da empreitada, com o objectivo de realização da conta  

final da empreitada. 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 3 Julho, 2009 

Contrato 28 Julho, 2009 

Auto de Consignação 28 Julho, 2009 

Valor da Adjudicação 179.559,65 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 30 dias 

Recepção Provisória  29 Setembro 2009 

Total de Trabalhos Realizados 178.426,92 € 

Revisão de Preços 28/10/2010  7.594,59 € 

 Trabalhos a mais/menos -832,73 € 

Custo final da obra 186.321,51 € 

Custos no ano de 2010 7.594,59 € 

 

 

 

 

Recuperação da Igreja de S. José e Construção do Museu de Atouguia da Baleia 

 

Consignação da empreitada a 18/12/2009 

Situação da empreitada em 2010 

 

Os trabalhos da empreitada foram concluídos em Setembro de 2010.  

No ano de 2010 foi efectuada a revisão de preços definitiva da empreitada, com o objectivo de realização 

da conta final da empreitada. 

Elementos da Conta da Empreitada: 
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Elementos da Conta da Empreitada: 

Adjudicação 21 Setembro, 2009 

Contrato 2 Novembro, 2009 

Auto de Consignação 18 Dezembro, 2009 

Valor da Adjudicação 249.984,64 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 270 dias 

Recepção Provisória Parcial 15 Outubro, 2010 

Total de Trabalhos Realizados 249.984,63 € 

Revisão de Preços 30/10/2010 7.587,70 € 

Total de Trabalhos Realizados 2010 257.572,33 € 

 

 

Remodelação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche 

 

Consignação da empreitada a 10/11/2010 

Situação da empreitada em 2010 

 

Os trabalhos da empreitada foram iniciados em Novembro de 2010. 

No ano de 2010 foram realizados trabalhos no valor de 30.165,09 €. 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

 

 

Elementos da Conta Corrente da Empreitada: 

Adjudicação 10 Agosto, 2010 

Contrato 18 Outubro, 2010 

Auto de Consignação 10 Novembro, 2010 

Valor da Adjudicação 

(Contrato) 
236.900,11 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 270 dias 

Total de Trabalhos Realizados 2010 30.165,09 € 
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Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche 

 

Consignação da empreitada a 22/04/2010 

Situação da empreitada em 2010 

 

Os trabalhos da empreitada foram iniciados em Abril de 2010. 

No ano de 2010 foram realizados trabalhos no valor de 126.906,62 €. 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

 

 

Elementos da Conta Corrente da Empreitada: 

Adjudicação 6 Outubro, 2009 

Contrato 11 Novembro, 2009 

Auto de Consignação 22 Abril, 2010 

Valor da Adjudicação 

(Contrato) 
1.246.322,43 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 300 dias 

Prorrogação de Prazo 84 dias 

Total de Trabalhos Realizados 2010 126.906,62 € 

 

 

Execução das Infraestruturas na Urbanização Jardim do Mar na Av. do Porto de Pesca 

 

Consignação da empreitada a 22/04/2010 

Situação da empreitada em 2010 

 

Os trabalhos da empreitada foram iniciados em Dezembro de 2010. 

 

Elementos da Conta da Empreitada: 

 

Elementos da Conta Corrente da Empreitada: 

Adjudicação 3 Novembro, 2010 

Contrato 17 Dezembro, 2010 
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Auto de Consignação 27 Dezembro, 2010 

Valor da Adjudicação 33.397,50 € 

Tipo de empreitada Série de Preços 

Prazo de execução 300 dias 

Total de Trabalhos Realizados 2010 0,00 € 

 

  



 

65 |197 

Município de Peniche 

 

 

 

6.  DEPARTAMENTO ENERGIA E AMBIENTE 

 

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade dos SHL – ISO 9001 

 

No passado da auditoria de acompanhamento, realizada nos dias 23 e 24 de Junho de 2010 foi renovada 

a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Serviço de Higiene e Limpeza (SHL) do 

Município de Peniche, pela norma ISO 9001, sem qualquer não conformidade. 

 

 

Gestão DEA: 

 Coordenação dos diversos serviços do DEA. 

 Reuniões semanais de coordenação dos Serviços de Higiene e Limpeza; 

 Despacho de todo o expediente – 3624 documentos que deram entrada no DEA, neste período. 

 Orientação, apoio e despacho das propostas de aquisição promovidas pela DASU. 

 Acompanhamento e planeamento das actividades a desenvolver pelas técnicas de Arquitectura 

paisagista. 

 Continuação das actividades desenvolvidas relativas ao projecto de implementação do Sistema 

de Gestão da Qualidade dos SHL, enquanto gestor da Qualidade. 

 Recolha de indicadores que permitam realizar a auditoria de acompanhamento da Certificação, 

por organismo credenciado para o efeito. 

 Reunião para preparação de candidatura TIC para apetrechamento informático das  escolas EB1 

do concelho, financiada no âmbito de candidatura apresentada pela CIMOeste; 

 Elaboração de proposta de aquisição de equipamento informático para as escolas EB1, no 

âmbito da candidatura apresentada pela CIMOeste; 

 Proposta de adjudicação de equipamentos informáticos para as escolas do 1º ciclo, que inclui: 

Quadros Interactivos; Videoprojectores; Computadores portáteis; software didáctico; 

 Proposta de aquisição de novas licenças software “Microsoft”; 

 Envio superiormente de “Plano de moralização” do acesso à Internet pelos trabalhadores da 

autarquia, utilizando meios do município; 

 Proposta de aquisição de equipamentos informáticos para diferentes serviços da autarquia; 

 Reformulação de proposta de aquisição de equipamento informático para os diferentes serviços 

da autarquia; 

 Elaboração de proposta de aquisição uma Virtual Private Network (VPN), pelos SMAS;  

 Elaboração de proposta de aquisição do serviço de reparação de máquina VOLVO L90B; 



66 | 197 

 Município de Peniche 

 

 

 Apoio a diversas propostas de aquisição promovidas pela DASU. 

 Cálculo de indicadores de Desempenho no âmbito do processo de avaliação SIADAP de 2010; 

 Apoio à gestão da utilização dos Autocarros Municipais; 

 Esclarecimento aos motorista da minha proposta de tratamento das suas Horas Extraordinárias; 

 Apoio às actividades do Gab. de Informática; 

 Apoio à intervenção de manutenção nos elevadores do edifício COOSOFI; 

 Participação em reunião entre o Município, a EDP e as Juntas de Freguesia do concelho, para 

análise das consequências do temporal do final do ano na rede eléctrica existente no município e 

proposta de regularização das situações ainda por resolver, baseada na informação solicitada às 

Juntas de Freguesia; 

 Solicitação orçamento de desvio de postes da rede de distribuição da EDP na Rua da Falcata,  

Serra D´El–Rei, que permita a instalação no local de infra-estruturas dos SMAS; 

 Proposta de resposta ao inquérito solicitado pela ANMP, relativa ao contrato de concessão de 

energia eléctrica existente entre o Município e a EDP; 

 Definição e acompanhamento de diversas obras nas instalações eléctricas das escolas e Jardins 

de Infância; 

 Tratamento de informação sobre produção de RSU no concelho de Peniche com análise de 

diversos indicadores; 

 Acompanhamento da acção de Fiscalização da IGAOT relativa à situação de resíduos existentes 

na envolvente da pedreira dos Bolhos, na sequência de denúncia da QUERCUS; 

 Elaboração e execução de um plano de acção para a resolução da situação objecto de 

inspecção pela IGAOT; 

 Envio à IGAOT de relatório, por e-mail, sobre a intervenção efectuado e os seus resultados; 

 Pareceres sobre processos de loteamentos particulares; 

 Pareceres sobre os projectos da CaboVisão de ampliação das suas infra-estruturas públicas; 

 Pareceres sobre os projectos de infra-estruturas eléctricas e telefónicas de projectos da iniciativa 

do município: Biblioteca Municipal; CARSURF; plano de Praia do Molhe Leste/Supertubos; 

 Acompanhamento da instalação do sistema de retenção dunar, na zona da Cova da Alfarroba; 

 Proposta de Plano Anual das feiras municipais de 2010; 

 Definição de todas as actividades e tarefas necessárias à transferência da feira para o novo 

recinto e sua implementação. 

 Programação das prioridades dos projectos a desenvolver pelo Gabinete de Arquitectura 

Paisagista em 2010; 

 Validação de documento produzido pelo Gabinete de Arquitectura Paisagista, com proposta de 

disposições técnicas para a concepção e construção de espaços exteriores, na área do 

Município de Peniche; 

 Solicitação, a empresa da especialidade, para intervenção de manutenção dos semáforos 

existentes na via pública; 
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 Informação sobre ponto de situação da proposta de reparação/desactivação de semáforos 

instalados nas EN do concelho; 

 Definição dos perfis de competência para diversos concursos de pessoal; 

 Preparação, elaboração e realização da Entrevista de Avaliação de Competências, realizada no 

âmbito do procedimento concursal de contratação a tempo indeterminado de Técnicos 

Superiores para o Posto de Turismo Municipal; 

 Proposta de consulta e análise de propostas para aquisição de combustível para a frota 

municipal; 

 Apresentação de proposta de funcionamento de abastecimento de combustível aos 

equipamentos municipais; 

 Análise da situação contratual das comunicações fixas e móveis, para futura elaboração de 

consulta; 

 Elaboração de parecer sobre o projecto “Iluminação LED para diversos concelhos do Oeste” 

elaborada pela AREAMO (Agência Regional de Energia do Oeste); 

 Proposta de Iluminação LED para o concelho de Peniche, no âmbito da proposta da instalação 

deste tipo de equipamento em diversos concelhos do Oeste” elaborada pela AREAMO (Agência 

Regional de Energia do Oeste); 

 Envio de Informação diversa solicitada pela AREAMO (Agência Regional de Energia do Oeste); 

 Definição do modelo de recuperação das infra-estruturas eléctricas instaladas no recinto da feira 

mensal; 

 Formação, desenho de circuitos, para a implementação do Sigmaflow e Arquivo Documental; 

 Apoio à implementação do projecto de gestão documental; 

 Acompanhamento das instalações de equipamentos informáticos nas escolas do 1ª Ciclo do 

Ensino Básico; 

 Definição e acompanhamento de diversas obras nas instalações eléctricas dos bairros sociais; 

 Apoio ao Serviço de Fiscalização das Obras de ampliação do cemitério; 

 Apoio às actividades de preparação da época balnear, nas diversas praias do concelho e na 

Berlenga; 

 Acompanhamento de todos os trabalhos de instalação de estrados e outros equipamentos 

necessários para criar condições nas praias acessíveis; 

 Abertura de propostas e adjudicação de passadiços multiusos para as praias do concelho; 

 Participação na equipa de vistoria às praias candidatas ao galardão Bandeira Azul da Europa 

2010, em Peniche; 

 Monitorização da prestação do serviço de limpeza de praias e aglomerados urbanos realizado 

pela RECOLTE, SA; 

 Preparação da acção de voluntariado corporativo da CGD (Caixa Geral de Depósitos) realizada 

nas praias do município de Peniche; 
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 Acompanhamento da visita realizada aos locais de realização do campeonato do mundo de surf, 

com a presença de técnicos da ARH; 

 Reuniões com a LUSITANIAGÀS, para analisar a sua proposta de instalação de rede de gás 

natural no concelho de Peniche; 

 Reunião com ARH-Tejo com entrega do Plano elaborado de minimização de descargas no Rio 

de S. Domingos; 

 Colaboração na preparação da resposta a um inquérito enviado pela ARH-Tejo, relativo ao 

POOC; 

 Elaboração e envio de informação considerada útil para elaboração dos perfis de águas 

balneares – solicitação da ARH-Tejo; 

 Produção de elementos para elaboração de proposta de identificação de águas balneares 2011 

para ARH-Tejo; 

 Reunião, com ARH e DPGU, relativa à revisão do POOC; 

 Reunião de trabalho com DPGU para articulação entre a DEPPC e o SIG, no âmbito do 

processo de revisão do PDM; 

 Reunião de obra do Museu de Atouguia da Baleia, com definição dos trabalhos a executar pela 

secção de electricidade do município; 

 Reunião interna sobre a rede Ecos; 

 Reunião com técnicos da RTP, para preparação do programa “Verão Total”; 

 Reunião com NIS8 sobre soluções de IP para a envolvente do condomínio a construir por esta 

firma junto da rua Estado Português da Índia; 

 Reunião na CCDR-LVT, sobre o programa SIMPLEX autárquico, promovido pela Secretaria de 

Estado da Modernização Administrativa; 

 SIMPLEX autárquico: elaboração de proposta a remeter à Secretaria de Estado da 

Modernização Administrativa; 

 Acompanhamento da obra do Museu de Atouguia da Baleia, em particular dos trabalhos a 

executar pela secção de electricidade do município; 

 Participação da comissão de vistoria para efeitos de recepção provisória das obras do Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia; 

 Reunião com empresa da especialidade para análise de soluções de utilização racional de 

energia na iluminação pública; 

 Reunião com empresas de especialidade e encaminhamento superior de propostas para 

transmissão pública do Campeonato do Mundo de Futebol 2010; 

 Reunião com empresa de fornecimento de veículos eléctricos; 

 Reunião com representante da GALP de Caldas da Rainha, para avaliar do interesse de 

proposta para ligação de gás canalizado ao cemitério municipal; 

 Reunião sobre as obras a efectuar no estabelecimento comercial existente no parque de 

Campismo; 
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 Presença em reunião de atendimento ao público do Sr. Presidente, relativo a uma 

exposição/reclamação apresentada à autarquia, sobre fumos e cheiros em habitação particular; 

 Proposta e implementação de documento de sensibilização/Informação junto dos munícipes da 

zona central da cidade, com a descrição de boas práticas para deposição de RSU naquela zona. 

 Acompanhamento de novo estagiário da ESP no serviço de electricidade; 

 Acompanhamento de estágios profissionais na Secção de Espaços Verdes; 

 Proposta de aquisição de fardamento para os Serviços de Electricidade, Serralharia e Oficina de 

Mecânica; 

 Participação no processo de candidatura ao SAMA, a promover pela CIM Oeste; 

 Implementação de metodologia de análise das solicitações de concessão de covais no cemitério 

municipal, com tratamento informático da informação relevante para o efeito (em 

implementação); 

 Abertura de procedimento administrativo para concessão de covais perpétuos no cemitério 

municipal; 

 Relatório final para aquisição de combustível para fornecimento à frota de viaturas e máquinas 

municipais; 

 Definição e acompanhamento de diversas intervenções dos serviços de electricidade de apoio 

às actividades realizadas na época Balnear; 

 Monitorização da Foz do rio de S. Domingos, nomeadamente dos efeitos verificados na foz do 

rio em consequência do mau tempo; 

 Elaboração de parecer no âmbito da consulta pública sobre a identificação de águas balneares 

para 2010, em coordenação com a DASU; 

 Preparação e concretização, em colaboração com o Pelouro da Educação e os SMAS, de acção 

de plantação de árvores junto à barragem de S. Domingos, para comemoração do Dia da 

Árvore, envolvendo os alunos das escolas de JI do agrupamento de escolas de Atouguia da 

Baleia; 

 Participação na comissão de vistoria para atribuição do galardão “Bandeira Azul da Europa”, em 

diversas praias do concelho; 

 Aquisição de materiais, planeamento e apoio à instalação das iluminações decorativas de Natal; 

 Parecer sobre a adenda ao contrato de comunicações móveis com a TMN; 

 Participação em reuniões, com promotores e reclamantes, para resolução de impactos negativos 

provocados em arruamento adjacente à urbanização pertencente a Rogério & Filhos, em Casais 

de Mestre Mendo; 

 Reparação/substituição de brinquedos do parque Infantil do jardim principal; 

 Apresentação do projecto do passadiço sobrelevado para o Sistema dunar Norte, na 

proximidade do Baleal Sol Village II; 

 Apresentação do Estudo de Ligação (pedonal e ciclável) entre o CARSurf Peniche e as Praias 

Molhe Leste e Medão/SuperTubos - fase de Estudo Prévio;  
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 Acompanhar a replantação manual de material vegetal da área de construção do CAR-Surf; 

 Definição do modelo de instalação do sistema informático e acesso à Internet nas instalações 

provisórias do Posto de Turismo Municipal; 

 Coordenação de todos os trabalhos de instalação de infra-estruturas eléctricas e informáticas no 

Posto de Turismo Municipal; 

 Efectuada proposta de pintura do muro do cemitério municipal; 

 Coordenação de vários trabalhos urgentes de instalação de equipamentos e reparação de 

avarias nas instalações eléctricas e de bombagem, na Ilha da Berlenga; 

 Reunião com empresas interessadas em colaborar no sistema de recolha de Óleos Usados; 

 Contactos com empresas da especialidade para avaliação energética de edifícios municipais, em 

particular das Piscinas Municipais; 

 Apoio à actividade promovida pela RESIOESTE designada por “Resíduos em Movimento”; 

 Participação em reuniões com a ETERMAR, Operadores com infra-estruturas no local, outros 

serviços da autarquia e Presidência sobre a Obra do Fosso da Muralha; 

 Elaboração de proposta de Orçamento e mapa de Pessoal para o Departamento de Energia e 

Ambiente, para o ano de 2010; 

 Participação na cerimónia de entrega dos Diplomas de Competências Básicas em Tecnologias 

de Informação, no âmbito da acção de formação “O Saber não Ocupa Lugar”, realizada numa 

parceria entre o espaço Internet e o Sporting Clube da Estrada; 

 Participação em seminário promovida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos com o tema – “ Regime Jurídico dos Serviços Municipais de Águas e Resíduos, os 

novos desafios”; 

 Contributo para plano de formação a candidatar pela OesteCim ao POPH; 

 Análise do Plano Local de Promoção das Acessibilidades; 

 Participação no Conselho Consultivo do Plano Local de Promoção de Acessibilidades; 

 Participação na Conferência Internacional "Acessibilidade e Mobilidade para Todos", realizada 

no Auditório Municipal de Peniche no âmbito dos "Programas de Promoção de Acessibilidades"; 

 Proposta de solução para melhoria das acessibilidades de pessoas com mobilidade 

condicionada nas praias do concelho; 

 Apoio ao Serviço de Acção Social, no âmbito da criação de um sistema de controlo de 

correspondência; 

 Informação e coordenação do processo sobre as condições legais em que pode ser autorizada a 

instalação de equipamentos de diversão na Festa em honra de Nªa Sª da Boa Viagem; 

 Proposta de Ofício a enviar à empresa ENERNOVA, relativo à eventual interferência dos 

aerogeradores instalados nas Cezaredas na qualidade do sinal de imagem de TV nas 

localidades próximas; 

 Elaboração de listagem e envio superior dos serviços prestados pelos autocarros municipais em 

2009 e 2010; 
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 Coordenação de diversos trabalhos a promover pelo Departamento do âmbito do RIP CURL 

PRO; 

 Elaboração e entrega do plano de actividades do Director do DEA entre 2007 e 2010; 

 Elaboração de estudo da evolução de trabalhadores afectos ao DEA, no período de 2006 a 

2010; 

 

 

 

6.1 Divisão de Sistemas de Energia e Tecnologias  

 

 

Intervenções na iluminação pública 

 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 Tv. da Paz – Serra D´El-Rei; 

o Tv. do Solão – Serra D´El-Rei; 

o Tv. da Cooperativa – Serra D´El-Rei; 

o Rua Luís de Camões – Serra D´El-Rei; 

o Rua da Carranca – Serra-D’ El-Rei  

o Papôa (Junto à Sede do clube O Independente) – Peniche; 

o Casal Barradas – Peniche; 

o Largo das Falésias – Peniche; 

o Casal da Ponte – Atouguia da Baleia;  

o Casais de Stª Bárbara – Atouguia da Baleia; 

o EN 114 (entre Atouguia da Baleia e Porto Lobos) – Atouguia da Baleia; 

o Rua Stº António – Bolhos; 

o Rua de Baixo – Lugar da Estrada; 

o Rua Nª Sª da Guia – Ferrel;  

o Tv. Nª Sª da Guia – Ferrel 

o Tv. da Horta - Ferrel 
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Sector de Electricidade: 

 Execução pelo Serviço de Electricidade de vários trabalhos; 

 Manutenção das instalações eléctricas das escolas do 1CEB; 

 Remodelação e ampliação da instalação eléctrica da escola EB1 de Ferrel; 

 Apoio às iniciativas nas áreas do desporto e cultura, promovidas pela autarquia, de forma 

particular no decorrer da época balnear; 

 Apoio à EDP na reparação de avarias de IP nos parques e jardins da cidade; 

 Colocação de IP LED na rua Elias Garcia, (solução em teste); 

 Execução das instalações eléctricas de apoio ao Festival Sabores do Mar; 

 Execução de novas instalações eléctricas em casas dos bairros sociais da autarquia; 

 Montagem da Iluminação de Natal na cidade (26 locais) 

 Instalação de infra-estruturas de Iluminação Pública; 

 Apoio à instalação de infra-estruturas de redes informáticas, nas escolas do 1º CEB; 

 Intervenções diversas na Ilha da Berlenga, na reparação dos sistemas de bombagem de água, 

triturador de RSU e outras instalações eléctricas; 

 Instalação de todas as redes de eléctricas e de comunicações no edifício do Posto de Turismo, 

incluindo canalizações, cablagem, aparelhagem, luminárias, equipamentos activos e passivos. 

 Obra do Museu de Atouguia da Baleia, instalação da rede de som; 

 Obra do Museu de Atouguia da Baleia – Infra-estrutura para a baixada de energia eléctrica; 

 Colocação de nova IP na Av. do Porto de Pesca, junto da entrada do Porto, com a colaboração 

da EDP; 

 Apoio aos espectáculos da Festa de Nª Sª da Boa Viagem; 

 Apoio à iluminação do recinto no largo dos remédios, junto ao Santuário, no âmbito da 

celebração dos Círios; 

 Alimentação de energia eléctrica e iluminação do recinto onde decorreram as actividades da 

Semana do Caloiro, promovida pela ESTM; 

 Outros serviços de solicitações diversas. 

 

Sector de Oficinas: 

 Reparações dos veículos e equipamentos Municipais; 

 Elaboração e implementação do Plano de Manutenção Preventiva para 2010; 

 Implementação do procedimento de manutenção, elaborado no âmbito do processo de 

Certificação da Qualidade dos SHL, no âmbito do processo de suporte que a actividade da 

Oficina de Mecânica representa no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) dos SHL; 

 Auditada no âmbito da SGQ dos SHL. 
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Sector de Serralharia: 

 Reparações em espaços comuns dos edifícios municipais, em particular em bairros sociais; 

 Reparação de equipamentos diversos; 

 Reparações em viaturas e máquinas municipais; 

 Apoio a serviços da DCC e SHL. 

 Algeiroz para JI da Colónia Balnear; 

 Corrimão para protecção de peões, junto à nova Creche de Stª Maria; 

 Iniciar reparação da vedação do Polidesportivo da EB1 do Casal da Vala; 

 Varandim para a ponto de ligação dos Bolhos ao Paço; 

 Execução e corrimão para a rua Nª Sª da esperança, no Lugar da Estrada; 

 Execução de corrimão em Inox para a “praia das pedras” na Consolação; 

 Reparação da rede do polidesportivo Ilídio de Abreu; 

 Execução de suportes para os cinzeiros de praia; 

 Reparações na ilha da Berlenga; 

 Execução de estrutura para iluminação do placard informativo do Fosso das Muralhas, instalado 

no Parque de estacionamento principal da cidade; 

 Desmontagem dos equipamentos infantis do Parque do Vila Maria, da J. F. da Conceição; 

 Reparação das tendas da CIMOeste utilizadas na feira “agrícola” no Lugar da Estrada, 

danificadas na sequência de ventos fortes; 

 Execução de dois portões para a fortaleza; 

 Execução de 20 fogareiros para serem utilizados na sardinhada do convívio da Corrida das 

Fogueiras; 

 Apoio à montagem dos quiosques dos Sabores do Mar; 

 Desmontagem de semáforo no Alto do Veríssimo; 

 Reparação Portão Armazém Prageira dos SHL; 

 Desmontagem do equipamento infantil do Parque do Parque Municipal de Campismo; 

 Execução de corrimãos e portão para a escola EB1 de Geraldes; 

 Reparação de equipamentos da ETRS; 

 Manutenção de equipamentos do Parque Urbano; 

 Execução de grelhas para rede de águas pluviais; 

 



74 | 197 

 Município de Peniche 

 

 

Projecto de Inovação e Modernização  

 

Sector de Informática 

 491 pedidos de assistência técnica dos utilizadores; 

 Transmissão do Carnaval para a internet e projecção no local perto do palco; 

 Apoio à "preparação" e ao secretariado da Corrida das Fogueiras, classificação online e envio de 

sms logo após a corrida; 

 Apoio a vários eventos destacando, Sabores do Mar, Rip Curl; 

 Implementação, configuração/parametização e apoio aos utilizadores das aplicações de Ensino, 

Rendas e Publicidade. Possibilidade dos encarregados de educação, efectuarem os seus 

pagamentos por multibanco; 

 Inicio do registo e digitalização da entrada de documentos na Aplicação de Atendimento; 

 Implementação, definição de circuitos, configuração de utilizadores no Sigmaflow, para inicio da 

Gestão de Arquivo Documental no DAF (Contabilidade e Aprovisionamento). Configuração de 

utilizadores, definição de permissões e criação de carimbos para o SigmaDoc (Arquivo 

Documental). Criação/alteração de listagens para permitir carimbos nas aplicações de 

Contabilidade e Aprovisionamento; 

 Apoio e intervenções preventivas, nas escolas do 1º Ciclo; 

 Upgrades e aplicação de patches (correcções) às aplicações Administrativas Medidata. (CMP e 

SMAS); 

 Preparação e implementação da passagem de ano Medidata (CMP e SMAS); 

 Resolução de vários problemas ao nivel da infraestrutura de rede.(CMP e SMAS); 

 Manutenção do Parque informático (desktops e servidores). Monitorização dos vários 

equipamentos, desde servers, switches, bridges e routers.(CMP e SMAS); 

 Instalação de nova rede informática nas instalações do Posto de Turismo 

 

 

Espaço Internet 

 Intervenção directa na colocação de conteúdos no Portal do Município (versão PT e EN), Portal 

dos SMAS, Actualização da Versão Sabores do Mar 2010 e criação de uma nova versão para o 

Rip Curl Pro Portugal – Peniche 2010; 

 Partilha de conteúdos na rede social Facebook do Município de Peniche e envio de Newsletters; 

 Início do processo de revisão dos conteúdos existentes no site CMP; 

 Tratamento videográfico e fotográfico para publicação no Portal CMP e no Canal do Município de 

Peniche YouTube; 

 Desenvolvimento de conteúdos flash e html; 

 Adesão ao projecto “Rede Espaços Internet” – Portal destinado à divulgação das actividades 

praticadas nos Espaços Internet a nível nacional; 

http://www.facebook.com/pages/C%C3%A2mara-Municipal-de-Peniche/170036519683619
http://www.youtube.com/user/municipiopeniche
http://www.youtube.com/user/municipiopeniche
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 Formação com o Sporting Clube da Estrada – “O Saber não Ocupa Lugar” Informática para 

Iniciados (16 formandos) – de 23 Novembro 2009 a 12 de Abril de 2010; 

 Início de uma nova formação com o Sporting Clube da Estrada – “O Saber não Ocupa Lugar” 

Informática para Iniciados, composta por dois grupos de formação (20 formandos) – de 15 

Novembro 2010 a 12 Abril 2011; 

 Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação 2010 - Acção “melhor 

qualidade de vida com as TIC” através do apoio nos serviços públicos on-line - Declarações 

Electrónicas (51 pedidos de senha e entregas) e Segurança Social Directa (prova de situação 

escolar e prova de condição de recursos); 

 Espaços Internet Semana das Competências em TIC (de 08 a 13 Mar. 2010) – 11 alunos da 

Escola Secundária (atribuição de DCB’s e Cartão EI); 

 Atribuição de Diplomas de Competências Básicas em Tecnologias de Informação (69 diplomas) 

e Cartão EI (61 cartões); 

 Orientação de estágio curricular Nível III (CITEFORMA); 

 Tratamento estatístico diário/mensal de utilizações no EI; 

 Apoio diário aos utilizadores do EI (Internet, Microsoft Office) e controlo de entradas e saídas; 

 Apoio ao Pelouro do Desporto através da impressão em série de etiquetas para a 31ª Corrida 

das Fogueiras; 

 Divulgação do programa Internet Segura.pt (divulgação publicitária da acção – afixação de 

cartazes, informação aos utilizadores, homepage EI – www.redesolidaria.org.pt); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Salomé/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EZ05B89F/www.redesolidaria.org.pt
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Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

 Realização de intervenções técnicas nas aplicações informáticas SIG; 

 Realização de diversas tarefas diárias de actualização das aplicações SIG e apoio a diversos 

utilizadores; 

 Inserção de novos loteamentos com alvará; 

 Registo de Licenças de Utilização; 

 Actualização de Informação SIG: Inserção de novos topónimos na base de dados GISMAT e 

EPL; 

 Actualização de Informação SIG: Inserção de novos números de polícia  

 Actualização de Informação SIG: Inserção de novos alinhamentos na base de dados GISMAT; 

 Actualização de Informação SIG: Licenças de Utilização; 

 Produção de plantas para vários serviços; 
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 Verificação da georreferenciação dos levantamentos topográficos e registo de processos de 

loteamentos e obras particulares; 

 Actividades diversas no âmbito da Monitorização da Carta Educativa 

 Apoio aos trabalhos preparativos para os Censos 2011 

 Actualização de Informação do Mapa Interactivo 

 Verificação da conformidade da rede hidrográfica da Carta Militar com a Cartografia 10k de 

1997. 

 Conversão e tratamento de carta de RAN em shp 

 Verificação da versão beta da cartografia 1/2000, recebida da CIM: verificação de toponímia e 

coerência topológica. 

 Preparação de bases de apoio à elaboração da Carta de Risco 

 Conversão da CAOP 2010 e análise das alterações eventualmente feitas por parte do IGP 

 POASD - Conversão da planta síntese 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem 

Realização de informativos de apoio a actividades, obras e serviços promovidos pelo município, 

nomeadamente: Mês do Teatro - cartaz, convite, faixa, exposição;  Orienta-te - imagem, apresentação, 

fichas inscrição, faixa, programa, sinalética; Férias Desportivas da Páscoa - cartaz, flyer, ficha de 

inscrição; Mostra de Rendas - proposta de cartaz + convites port/ing/fra; Fruta nas Escolas – paginação;  

Fortaleza de Peniche – sinalética; Cemitério da Serra D'El-Rei - placa de obra; Ciclo Conferências do 

Forte - cartaz, logotipo, vários; Cluster do Mar - Oceano XX - novo logótipo; Corrida das Fogueiras - 

flyers, folhas de inscrição, bunner, paginação revista; 2ª Mostra Agricola - cartaz, flyer, faixas; Duatlo 

Escolar - t-shirt, troféu; Dia da Mulher - flyer poema; Mostra de Rendas - nova imagem; Corrida das 

Fogueiras - mapa e folhetos; Rota das Igrejas - cartazes individuais; Informação Depósito de Entulho – 

placas;  Assinatura E-mail – imagem;  Convite GPS – Cosofi - alteração e impressão; GAC Oeste - 

criação de logótipo; Inauguração Centro Solidariedade de Peniche - paineis informativos; Identificadores 

CMP - em desenvolvimento - imagem global; Bolsa de Turismo de Lisboa 2010 13 - 17 JAN. - grafismo 

decoração prancha de surf; 7 Maravilhas Naturais - Imagem alteração + cartões visitas + folha A4 + t-

shirt; Fruta nas Escolas – paginação; Mostra de Rendas – cartaz; GPS - alteração de dados; Exposição 

Xico Nico - cartaz, convite, faixa, legendas e cv;  Museu Atouguia da Baleia - placa de obra; Carnaval - 

anuncios jornais C.P. e C.M. | sweat | numeração;  Apresentação à Comissão de Trânsito - apresentação 

Power-Point;  Cluster do Mar - criação de logótipo; Smas Peniche - criação de t-shirt Dia da Árvore; 

Mostra Agrícola - alteração em cartaz + programa + t-shirt; Biblioteca Municipal de Peniche - faixa e flyer; 

As Rendas de Bilros vão à Escola – paginação;  6ª UrbaVerde - layout painéis de projectos a concurso; 

Cantina - placas informativas; Exposição Raul Solnado - cartaz + convite +powerpoint + exposição; 

Agenda Cultural e Desportiva - elementos a definir;  GAC - Grupo Acção Costeira - proposta de logótipo; 

Aquatlo Escolar - t-shirt e troféu;  Triatlo Escolar - t-shirt e troféu;  T-shirt "estive em todas" (duatlo, 

aquatlo, triatlo) – imagem;  Rendas vão à Escola - Rendas d'Escritas – normas; Inauguração Rua Raul 

Solnado - painel informativo;  Autocolantes Contentores Lixo – imagem; Kit do Mar - cópias e rodelas cd; 

Tertúlias Património – convites; Corrida da Mulher – JFConceição – cartaz; Mês da Liberdade - vários 

cartazes, programa e faixa; Sabores do Mar - Catálogo + flyer + outdoor + anúncios de imprensa + 

apresentações + pulseiras + bilhetes concertos + programas + decoração quiosque; Desdobrável Eventos 

– paginação; I Fórum Comunitário Fernão Magalhães - cartaz + convites; Exposição 25 de Abril – 
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legendas; Tertúlia Inventário Património - cartaz + convites; Pesca dos Açores - cartaz + t-shirt + troféu; A 

Chave do Reino - impressão de vários elementos; Biodiversidade e Sociedade – cartaz; Água Berlenga – 

placa; Dia da Europa – cartaz; Exposição Impressões - cartaz + convite + faixa + legendas;  Autocarro 

Berlenga Maravilha da Natureza -  decoração; Placa de Obra Cemitério Serra D'El Rei; Nova proposta 

para Latas de Sardinha; Cartões Berlenga Maravilha da Natureza; Fosso da Muralha - Placa evocativa, 

convites, Outtdoor; Painel Publicitário QREN - Fosso da Muralha; Lonas de sinalética para Posto de 

Turismo; Triatlo - cartaz, t-shirt, banner; Dia do Pescador – cartaz-programa, faixa, diplomas; Carnaval de 

Verão - cartaz, faixa, programa; Bandeira Azul - plantas de serviço praias; Campo de Férias Piscinas - 

cartaz, folheto; Campanha Vacinação Anti-rábica – cartaz; Convenção Sou de Peniche - publicidade 

jornal; Dia da Criança - cartaz, mochila; Normas Jogos Florais – flyer; Festival de Verão Piscinas – cartaz; 

Tertúlia Inventário Património - cartaz + convites; Presidente da República - cartaz + convite + 

lembranças + decoração do espaço; Desporto Escolar do Oeste -  t-shirt; Parque Infantil - placa de obras; 

Diplomas Piscinas - alterações e impressões; Rendas de Bilros - power point; Exposição Rui Carmo Mota 

- cartaz + convite + faixa + legendas; Encontro de Coros - cartaz + programas; Diplomas Piscinas - 

grafismo; Feira Internacional do Artesanato - decoração de stand; Semana da Juventude - cartaz, flyer; 

Artes da Dança – cartaz; Festa de Encerramento Ballet – diplomas; Carnaval de Verão -cartaz, faixa, 

programa; Comboio Turístico - flyer horário; Percursos pelo Património – cartaz; Dia dos Avós – cartaz; 

Cemitério – bonés; RSU Restaurantes – flyer; Visitas Guiadas Museu – cartazes; Posto de Turismo - 

painéis para decoração do edifício; Sacos CMP - nova imagem; Actividades Praias - puzzle Berlengas; 

Berlenga: desdobrável; Lançamento do Livro de F. Engenheiro - cartaz e convites; Diplomas Jogos 

Florais – impressão; Dia do Município - vários elementos; Piscinas - alteração preçário; PPI da Festa de 

Ferrel - mapa legendado; Montra Serviços de Metrologia – decoração; Berlenga 2010 - encarte Jornal; 

Natação – diploma; Filme Rip Curl 2010 – edição; Livro Sr. Albertino das Neves – paginação; Publicidade 

Revista Rip Curl 2010 -  publicidade; Rota das Igrejas - port.; ing.; fran. -  re-paginação; Parque de 

Campismo - placa informativa; Feira Mensal - placa informativa; Material Exposições – Inventário; À 

descoberta do Património - cartaz e impressão; Escola de Rendas - legenda para oferta – Itália; RSU 

porta a porta: alterações e impressão; Corrida Praia Norte - cartaz, t-shirt e troféu; Exposição Ida 

Guilherme - cartaz, faixa, convites e legendas; Festival de Folclore – troféu; Sala Ballet – decoração; 

Recital de Música e Poesia – cartaz; Lata Sardinha Surf – decoração; Festa do Sol - cartaz e flyer: Livro 

campeonato Rip Curl 2010 – publicidade; Vídeo c/ música Dapunksportif p/ campeonato - edição vídeo; 

Dia Mundial do Mar - cartaz e diploma; Mobilidade - acompanhamento dos trabalhos gráficos; Exposição 

Toponímia Republica - criação da exposição; Rip Curl Pro 2010 - acompanhamento dos trabalhos 

gráficos; A poesia anda por aí - proposta de imagem; Centro de Coordenação de Transportes – painel; 

Caixa de Anfora - Rui Veloso - imagem e caixa; Natal Sénior – cartaz; Pranchas CMP – Modelo – 

imagem; Grandes Opções do Plano - imagem, impressão de cd’s e capas de cd’s;  Horários Rota das 

Igrejas – alterações; Beneficiação da Estrada Municipal 578 – painel; Mercado Mensal – mapa; Semana 

Sénior – cartaz; Rota da Igrejas - novos horários; Magusto Centro Social CMP – cartaz; Natal Penicheiro - 

cartaz, programa, faixas; Natal CAT - Festa de Natal – cartaz; Exposição Presépios - cartaz, convite e 

faixa; Celebração da Cultura Costeira - cartaz, convite e faixa; Natal Penicheiro Crianças – flyer; 

Passagem de Ano - outdoor e faixa; Postal de Natal – imagem; Dia de N. S. da Conceição – cartaz 
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6.2 Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

 

Gestão Ambiental 

 Elaboração de proposta de identificação de águas balneares 2010 no âmbito de consulta 

pública; 

 Elaboração de parecer sobre a proposta de Estratégia para Protecção e Valorização do Litoral 

elaborada pela ARH-Tejo;  

 Serviço de tratamento de RSU a realizar pela CMP em 2010 – determinação dos valores a 

cobrar por entidade produtora; 

 Elaboração de 6 candidaturas ao Programa da Bandeira Azul 2010; 

 Cemitério municipal - caracterização quantitativa e qualitativa de espaços de inumação; 

 Fundação Vodafone: Programa Praia Acessível (PPA), Praia Saudável (PPS) e SOS Talking – 

Elaboração das candidaturas de 2010; 

 Elaboração de Relatório-Síntese da Reunião com Concessionários de Praias de Peniche; 

 Projecto "Limpar Portugal" - 20.03.10 – Elaboração de informação sobre o apoio da autarquia ao 

evento; 

 Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de limpeza de praias e de 

limpeza urbana costeira do concelho;  

 Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de passadiços multiusos para 

acesso a praias, 

 Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de transporte de RSU da Ilha da 

Berlenga, 

 Determinação do número de covais e ossários do cemitério municipal passíveis de alienação; 

 Elaboração do relatório de análise das propostas de extracção de resina por privados no pinhal 

municipal em 2010; 

 Elaboração de caderno de encargos para aquisição de 15000 unidades de sacos de plástico 

para contentores de 240 l de capacidade de deposição de RSU; 

 Monitorização e determinação do custo da operação de remoção de resíduos sólidos 

depositados no acesso e na envolvente à antiga Pedreira dos Bolhos; 

 Elaboração e envio de informação para elaboração dos perfis de águas balneares – solicitação 

da ARH-Tejo; 

 Elaboração de proposta de medidas de beneficiação do Mercado Abastecedor;  

 Realização de medição acústica referente a incomodidade do Bar Mystic, Peniche; 

 Adesão ao projecto de monitorização da qualidade das areias 2010 – ABAE; 

 Realização de medição acústica referente a incomodidade do Bar Cocktail, Ferrel; 
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 Auditoria interna no âmbito do SGQ-SHL; 

 SIRAPA – Determinação e registo dos quantitativos de resíduos produzidos em 2009; 

 Elaboração de informação para a elaboração do Guia Oficial da Federação Portuguesa de Surf – 

solicitação do Turismo do Oeste; 

 Elaboração de parecer sobre o projecto das praias de Medão Supertubos/Molhe Leste – 

solicitação DPGU-DPOI; 

 Presença na cerimónia de atribuição do galardão ECOXXI 2010; 

 Acompanhamento da Obra do Fosso das Muralhas na equipa de fiscalização; 

 Concepção e coordenação da realização das actividades de educação ambiental do Programa 

Bandeira Azul 2010 – ABAE; 

 Elaboração de parecer técnico sobre o projecto de requalificação das praias Molhe Leste/Medão-

Supertubos; 

 Análise de propostas para aquisição do serviço de lavagem e desinfecção de contentores de 

superfície e Molok; 

 Preparação da acção de voluntariado corporativo da CGD a realizar nas praias do município de 

Peniche em 02.10.10; 

 Informação sobre a recolha de RSU na zona da Ribeira e na zona histórica da cidade de 

Peniche; 

 Coordenação do serviço de recolha de amostras de areia de praias; 

 Monitorização da dinâmica fluvial e costeira na foz do Rio de São Domingos; 

 Monitorização da prestação do serviço de limpeza de praias e aglomerados urbanos realizado 

pela RECOLTE, SA; 

 Apoio à acção de voluntariado corporativo da CGD realizada nas praias de Molhe Leste e 

Medão-Supertubos 

 Elaboração do Relatório Final das Actividades de Educação Ambiental do Programa da Bandeira 

Azul 2010; 

 Elaboração de candidatura da praia acessível de Baleal-Sul ao Prémio “Praia + Acessível”; 

 Elaboração do sistema de gestão dos resíduos produzidos nas praias de Medão-Supertubos e 

Pico da Mota durante o evento Rip Curl Pro; 

 Monitorização da gestão de resíduos durante o evento Rip Curl Pro; 

 Elaboração de contributo para os PLPA e PMPA; 

 Elaboração de proposta de identificação de águas balneares 2011 para ARH-Tejo; 

 Proposta de realização de medições acústicas para avaliação do critério de incomodidade a 

partir de 2011; 

 Parecer sobre o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da obra de remodelação do Centro 

Coordenador de Transportes de Peniche; 

 Proposta de aquisição de contentor compactador móvel para recolha de Moloks; 



 

81 |197 

Município de Peniche 

 

 

 

 Proposta de aquisição de fornecimento e montagem no Largo José da Costa de quatro de 

contentores enterrados para deposição de RSU indiferenciados, vidro, papel/cartão e 

embalagens de plástico e metal. 

 Análise de propostas de prestação do serviço de recolha selectiva de OAU; 

 Elaboração de proposta de prestação de serviços municipais de limpeza de edifícios 2011; 

 Elaboração de candidatura ao galardão ECOXXI 2010; 

 

 

Serviço de Higiene e Limpeza: 

 Operações de limpeza mecânica dos areais das praias de Gambôa, Peniche de Cima, Cova de 

Alfarroba, Baleal-Campismo, Baleal-Sul, Baleal-Norte, Molhe Leste, Medão-Supertubos e 

Consolação; 

 Colocação de canas para retenção de areia no sistema dunar norte e remoção de estruturas 

danificadas em madeira tratada e rede; 

 Remoção de resíduos em locais identificados no âmbito do Projecto "Limpar Portugal"; 

 Afectação de recursos humanos à operação de remoção de resíduos sólidos depositados no 

acesso e na envolvente à antiga Pedreira dos Bolhos; 

 Execução dos trabalhos de preparação da época balnear na zona costeira entre as praias de 

Baleal-Norte e São Bernardino, consistindo na regularização mecânica dos areais (Baleal-Sul, 

Consolação e São Bernardino), limpeza manual e mecânica dos areais, remoção de areia 

depositada nos parques de estacionamento (Baleal-Sul e Medão-Supertubos), colocação de 

estrados, colocação de papeleiras de praia, revisão dos WC públicos, trabalhos específicos das 

praias de Bandeira Azul, entre outros; 

 Instalação de mastro SOS Talking – solicitação da Fundação Vodafone Portugal; 

 Apoio ao evento ORIENT@-TE: Feira de Emprego, Formação e Ensino; 

 Apoio ao evento Semana Académica 2010; 

 Apoio ao evento Sabores do Mar 2010; 

 Apoio ao evento: Visita de Sua Excelência o Presidente da República a Peniche; 

 Apoio ao SMPC na colocação de placas de perigo nas arribas; 

 Replantação mecânica de material vegetal da área de construção do CAR-Surf; 

 Limpeza mecânica das zonas costeiras entre Baleal-Norte e Gamboa e Molhe Leste e Medão-

Supertubos, remoção de limo (Gamboa) e outras intervenções nas praias; 

 Apoio ao evento Mostra Internacional Rendas de Bilros de Peniche 2010; 

 Apoio ao evento Missa Nova do Diácono Miguel - 18 de Julho; 

 Apoio ao evento Programa Verão Total RTP - 28 de Julho 2010; 

 Apoio ao evento Mostra Internacional de Rendas de Bilros; 
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 Apoio ao evento Artes de dança – 20 de Agosto; 

 Limpeza e remoção de RSU na Ilha da Berlenga;  

 Pulverização de infestantes na cidade; 

 Limpeza diária e final do recinto da feira mensal em Julho e Agosto (devido à feira e zona 

recreativa associadas à Festa de NSBV); 

 Desmatação mecânica de terrenos na cidade e freguesias rurais; 

 Actividades realizadas em Setembro nas praias: 

1 – Gamboa: - Limpeza mecânica do areal; - Operações diurnas de remoção de limo; 

2 – Peniche de Cima: - Limpeza mecânica do areal;  

3 – Cova de Alfarroba: - Limpeza mecânica do areal;  

4 – Baleal-Campismo: - Limpeza mecânica do areal; 

5 – Baleal-Sul: - Limpeza mecânica do areal; 

6 – Baleal-Norte: - Limpeza mecânica do areal; 

7 – Molhe Leste: - Limpeza mecânica do areal; - Monitorização e intervenções da foz do Rio de 

São Domingos para manutenção de boa qualidade da água de banho na praia de Medão-

Supertubos; 

8 – Medão-Supertubos: - Limpeza mecânica do areal; 

 Zona costeira entre Baleal e Consolação: Monitorização da prestação do serviço de limpeza de 

praias e aglomerados urbanos realizado pela RECOLTE, SA; 

 Durante do mês de Outubro foram realizados os trabalhos de remoção de todos os 

equipamentos afectos à época balnear, designadamente, papeleiras de praia, cinzeiros e painéis 

Vodafone, painéis, postes, placas e pictogramas Bandeira Azul, chuveiros de praia e poste SOS 

Talking. 

 Modelação de areais de praia, montagem e desmontagem de estruturas e equipamentos e 

prestação de serviços de limpeza durante o evento Rip Curl Pro; 

 Apoio aos eventos Semana do Caloiro, Natal Penicheiro 2010 e Natal Sénior; 

 Colocação de vedação no novo recinto da feira mensal; 

 Remoção de cadáver de animal marinho localizado na praia dos Frades; 

 Pulverização e remoção de infestantes nos espaços de recreio das escolas do 1º Ciclo de 

Peniche;  

 Apoio ao evento Rip Curl Pro em termos de limpeza de instalações, movimentação de materiais 

e equipamentos, modelação mecânica do areal de Medão-Supertubos, entre outros; 

 Reabilitação das protecções dunares entre as praias de Peniche de Cima e Cova de Alfarroba; 

 Apoio aos eventos “Festa de Natal Sénior” e feira mensal; 

 Remoção de publicidade não licenciada; 

 Restantes trabalhos regulares: gestão de resíduos sólidos urbanos e resíduos de construção e 

demolição; limpeza de sanitários e balneários públicos; limpeza de edifícios; gestão da ETRS e 
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Ecocentro da Prageira; varredura manual e mecânica na cidade; fiscalização do disposto no 

Regulamento de Resíduos Sólidos; 

 

RSU – gráficos de Produções: 
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Serviço de Espaços Verdes: 

 Remoção de infestantes da muralha entre o Jardim Principal e a Gamboa; 

 Remoção de infestantes no terreno do Sítio da Bica; 

 Reabilitação das hortas pedagógicas nas EB1 da cidade; 

 Preparação (remoção de infestantes, adubação e desinfestação) de canteiros e plantações de 

época Primavera/Verão; 

 Apoio ao evento 25 de Abril - Sessão Solene Assembleia Municipal – Fortaleza; 

 Replantação manual de material vegetal da área de construção do CAR-Surf; 

 Recuperação dos espaços verdes das escolas EB1 nº2, EB1 nº3, EB1 nº4 e EB1 nº5 de 

Peniche; 

 Apoio à Visita de Sua Excelência o Presidente da República a Peniche; 

 Apoio à actividade de plantação de árvores na EB1 nº4 de Peniche em 20.05.2010; 

 Remoção de infestantes na muralha e envolvente da Fortaleza, no Parque Urbano (bermas e 

separador da Av. Monsenhor Bastos) e na muralha de Peniche de Cima; 

 Corte de palmeira em risco de queda no Parque do Baluarte;    

 Apoio a eventos promovidos pela autarquia; 

 Apoio aos eventos Rip Curl Pro, Círios 2010 e Natal Sénior; 

 Instalação de sistema de rega automática no espaço verde em frente à estação de serviço da BP 

localizada na Av. Monsenhor Bastos; 

.  

Evolução da Taxa de Desvio 2005-2010  

2005 2006

2007 2008

2008 real (incluindo verdes e madeiras) 2009

2009 real (incluindo verdes e madeiras) 2010

2010 real (inclui verdes e madeiras)
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 Apoio à instalação de parque infantil da Loja Modelo no Parque do Baluarte; 

 Preparação de canteiros e colocação de plantas de época Outono/Inverno; 

 Pulverização de infestantes na berma da Av. Monsenhor Bastos; 

 Poda de árvores na cidade; 

 Plantação de flores de época Outono/Inverno; 

 Adubação e pulverizações de infestantes em relvados; 

 Colocação de saibro no Parque do Baluarte; 

 Manutenção de 8,4 ha de espaços verdes na cidade e freguesias de Atouguia da Baleia e Ferrel, 

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). 

 

 

Arquitectura Paisagista 

1. Parque Urbano Av. Monsenhor Bastos e Prageira: 

• Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de Manutenção e Conservação dos Espaços 

Verdes, a cargo da empresa “Vibeiras, S.A.” (realização de reuniões periódicas). 

• Preenchimento de Inquérito de Avaliação de Desempenho referente à prestação de serviços da 

empresa “Vibeiras, S.A.”. 

• Preparação do processo de candidaturas do PU da Av. Monsenhor Bastos e PU da Prageira ao 

concurso de "Prémio Nacional de Arquitectura Paisagista 2010" (PNAP 2010) na categoria de 

“Parques e Jardins”, organizado e promovido pelo Jornal Arquitecturas. Elaboração/compilação da 

informação escrita e desenhada necessária, conjuntamente com o GCImagem da CMP. 

• Presença na cerimónia de entrega dos prémios PNAP 2010, tendo a CMP sido galardoada com o 

2º lugar – categoria de Parques e Jardins, com o projecto e obra do PARQUE URBANO DA AV. 

MONSENHOR BASTOS, cidade de Peniche. 

 

2. Espaços Verdes Públicos da cidade/concelho de Peniche, a cargo do SEV da CMP: 

• Avaliação das situações de carência dos Espaços Verdes Públicos da cidade/concelho de 

Peniche, a cargo do SEV da CMP, e respectivo apoio técnico. 

• Análise e encaminhamento de diversos pedidos de intervenção, exposições e/ou reclamações, 

elaborados por munícipes. 

• Deslocação ao Parque do Baluarte para avaliação da condição da copa de algumas árvores, por 

informação da existência de troncos e ramos em risco de queda iminente. Elaboração da 

respectiva informação técnica. 

• Acompanhamento dos trabalhos de substituição de arbustos na rotunda junto aos BVP - Av. do 

Porto de Pesca. 
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• Acompanhamento dos trabalhos de requalificação das zonas verdes e hortas pedagógicas dos 

pátios escolares das EB1 nº2, nº3, nº4 e nº5 de Peniche. 

• Área correspondente a antiga concessão à gasolineira BP (Av. Monsenhor Bastos, sentido 

Peniche) - consulta da respectiva propriedade; avaliação da possibilidade de ligação de sectores 

de rega ao local e posterior arrelvamento;  

• Identificação e quantificação das plantas existentes no Viveiro Municipal passíveis de posterior 

utilização no reforço de alguns EV municipais. 

 

3. Espaços de Jogo e Recreio/Desportivos: 

• Acompanhamento dos trabalhos de reparação do equipamento infantil “Little boat” da LudoParc - 

PI do Jardim Principal da cidade de Peniche. 

• Reunião entre a CMP e a empresa "Ethical" sobre o "Modelo de Parque” (Parque Infantil e Parque 

Sénior) e a possibilidade da sua instalação no Parque do Baluarte - cidade de Peniche, freguesia 

da Ajuda.  

• Elaboração de proposta para abertura de Concurso de aquisição, montagem e instalação de 

Equipamento Infantil para Renovação do PI da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro (Vila Maria) – 

cidade de Peniche, JF Conceição, e colaboração com os Serviços de Aprovisionamento da CMP 

na admissão e apreciação das propostas recebidas; Avaliação e colaboração, com os Serviços de 

Serralharia e Carpintaria, nos trabalhos de recuperação de dois equipamentos com molas (“Moto” 

e “Mamute") instalados. 

• Compilação e encaminhamento à freguesia de Conceição, na qualidade de entidade responsável 

pelo Parque Infantil de Vila Maria, de um conjunto de elementos imprescindíveis à formalização do 

respectivo Livro de Manutenção [telas finais da obra, certificados e instruções de montagem dos 

equipamentos instalados]. 

• Reunião junto ao Campo de Jogos do Bairro Fundação Salazar, para definição da intervenção de 

requalificação a executar. Ida ao local com o SEV para análise da situação existente, e 

programação dos trabalhos a executar por este serviço. 

• Avaliação, in situ, do estado de conservação do "Circuito de Manutenção Física – Peniche/Baleal", 

identificação das necessidades de manutenção e encaminhamento superior de duas propostas 

alternativas para a conservação/substituição das treze estações integrantes.  

• Deslocação a terreno a Sul do Largo Maria Padeira (Remédios) para identificação do local 

indicado pela JF para possível instalação de um Campo de Jogos. Informação e encaminhamento 

superior da situação. 

 

4. Acompanhamento, fiscalização e emissão de pareceres técnicos de Loteamentos Urbanos e 

outros: 

• Elaboração de pareceres técnicos sobre Projectos de Espaços Exteriores.  

• Loteamento da "Varzinha" nova visita para verificação do estado actual de manutenção dos 

Espaços Verdes de Utilização Colectiva e Parque Infantil. Elaboração da respectiva informação 

técnica com a caracterização da situação actual e indicação das necessidades de intervenção no 

âmbito da requalificação dos espaços. 
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• Loteamento "Pisa Barros” reunião de atendimento do requerente para esclarecimento de dúvidas 

no âmbito da informação prestada por este serviço sobre o pedido de recepção provisória total (EV 

Públicos e de Utilização Colectiva - PI); Posterior visita ao loteamento, a pedido do requerente 

para reavaliação dos espaços verdes integrantes e Parque Infantil, no âmbito do bom andamento 

do processo/pedido de recepção provisória total das infra-estruturas urbanísticas. 

• Loteamento Proc. L4/03 (requerente: Empreendimar), sito em Ferrel – reunião com os técnicos 

projectistas Arqt.º. Carlos Dionísio e Arqt.º João Cerejeira, para esclarecimento da informação 

prestada por estes serviços sobre o Projecto de Espaços Exteriores e respectivas correcções 

solicitadas. 

 Loteamento Proc. L13/98 com o alvará nº 15/00 (requerente: Lagarfil), sito em Espinheira, freg. 

Atouguia da Baleia – consulta para contextualização de reclamação escrita de moradores, 

referente a um espaço público de cedência. Ida ao local e posterior elaboração de informação 

propositiva para minimização do problema existente. 

 Loteamento Proc. L1/02 (requerente: Albyfrank), sito no Alto do Veríssimo, freg. Atouguia da 

Baleia – ida ao local para prestação de apoio técnico relativo a algumas plantações que o 

requerente quer levar a cabo, como complemento da zona verde em talude existente junto à EN 

247. 

 Loteamento Proc. L7/01 (requerente Imojúlio - Sociedade de Investimentos, Lda), sito em 

"Caminhos Velhos", freg. Atouguia da Baleia – ida ao local para avaliação da condição dos 

Espaços Verdes integrantes e Parque Infantil, no âmbito do pedido de recepção provisória total 

das infra-estruturas urbanísticas e elaboração da respectiva informação técnica; Nova deslocação 

ao local para esclarecimento das rectificações solicitadas por este serviço em 22.06.2010 (em 

sede de avaliação prévia feita, para posterior recepção provisória total das infra-estruturas 

urbanísticas do loteamento). 

• Loteamento Proc. L19/00 (requerente: Construções Geraldes, Lda), sito na Rua do Caldeirão – 

Geraldes, freg. Atouguia da Baleia – visita para avaliação da condição dos Espaços Verdes 

Públicos integrantes no âmbito do pedido de Recepção Definitiva das Obras de Infra-estruturas 

Urbanísticas. Elaboração da respectiva informação técnica. 

• Loteamento Proc. L28/92 (requerente: Ludgero Gomes - Construções, Lda), sito na R. da União - 

São Bernardino, freg. Atouguia da Baleia – deslocação, para verificação in loco da situação 

referente às obras de infra-estruturas urbanísticas, após informação da DPOI. Elaboração de 

informação conjunta. 

• Loteamento Proc. L6/98, Dunamar (requerente: Maria Fernanda Martins Matias Garcia), sito na Av. 

Monsenhor Bastos, cidade de Peniche, freg. Ajuda reunião para entendimento relativo ao 

procedimento a utilizar no que respeita ao Espaço para Cedência de Equipamento, o qual deverá 

contemplar um Parque Infantil (ainda não construído) segundo o respectivo Alvará de Loteamento. 

• Processo nº55/10, sito junto à Fonte Gótica, vila e freg. de Atouguia da Baleia – reunião de 

atendimento. Assunto: construção de moradia unifamiliar em propriedade confinante com a Fonte 

Gótica, confrontação de alinhamentos com o definido no "Projecto de Requalificação da Fonte 

Gótica e Espaço Envolvente" da responsabilidade da JF Atouguia da Baleia e autoria do Arqt.º 

Norberto Grandela. 

• Loteamento Proc. L16/00 (requerente: Tolca - Construção, Gestão Patrimonial e Comércio, S.A.) – 

visita para avaliação da execução dos espaços verdes de cedência no âmbito do pedido de 

prorrogação do prazo do alvará. Elaboração de informação técnica. 
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• Loteamento Proc. L10/98 (requerente: João Manuel Ferreira Fonseca) – visita para avaliação 

preliminar, informal, da condição dos Espaços Verdes Públicos de Cedência do loteamento 

urbano. Elaboração de informação técnica com Ponto de Situação. 

• Processo de Licenciamento do Hipermercado “Modelo” (requerente: Sonae RP - Retail Properties, 

S.A.) – análise e emissão de parecer sobre o "Projecto de Arranjos Exteriores para a Rotunda do 

cruzamento entre a Rua General Humberto Delgado e a Av. Marginal", de Agosto.2010; Por 

solicitação do Sr. Presidente, deslocação à obra para avaliação da condição das árvores plantadas 

nos passeios públicos confinantes com a superfície comercial e elaboração de informação. 

 

5. Planeamento do Território: 

• UOPG 11 Papoa/Projecto de Intervenção Paisagística (PIP) – Elaboração e encaminhamento 

superior das Propostas de Intervenção Paisagística/Espaços Exteriores complementares ao 

Estudo Urbanístico desenvolvido pela DEPPC/DPGU, considerando aperfeiçoamento da proposta 

elaborada em 2005 pelo GAPaisagista e contemplando as solicitações do parecer da CCDR-LVT 

nos itens que à especialidade de Arquitectura Paisagista respeitam. 

• UOPG 10 Gamboa – Análise do trabalho desenvolvido pela empresa “Vasco da Cunha” em 

particular no que se refere à componente de Espaços Verdes, e apresentação de sugestões e/ou 

contribuições diversas no âmbito do referido estudo. 

• Projecto de “Requalificação das Praias Molhe Leste/Medão Supertubos, elaborado pelas 

empresas “BB Consulting” e “Global, Arquitectura Paisagista” – análise dos documentos Memória 

Descritiva e Caderno de Encargos; Elaboração de contributos no âmbito da especialidade de 

Arquitectura Paisagista; Presença em reunião entre a CMP e técnicas da ARH Tejo, na Praia 

SuperTubos, no âmbito da avaliação da compatibilidade entre o Projecto de Execução do "Plano 

de Praia do Molhe Leste e Medão/SuperTubos" (aprovado) e as necessidades inerentes ao 

Campeonato Mundial de Surf "RipCurl Pro Portugal", no que concerne à ocupação do espaço e 

instalação das respectivas estruturas de apoio. 

• Reunião de apresentação do Estudo de Ligação (pedonal e ciclável) entre o CARSurf Peniche e as 

Praias Molhe Leste e Medão/SuperTubos - fase de Estudo Prévio  

 

6. Acompanhamento de obras: 

• Construção do CAR Surf Peniche – acompanhamento técnico, no que respeita à componente de 

material vegetal e protecção do campo dunar; Orientação dos trabalhos de replantação, in loco, da 

vegetação autóctone existente na área de intervenção. 

• Construção do Parque Infantil do Baluarte, cidade de Peniche, freg. Ajuda – obra conjunta entre a 

CMP e subempreiteiros da empresa "Modelo e Continente". 

• Construção do Parque Infantil da Rua Francisco Sá Carneiro (Vila Maria), cidade de Peniche, freg. 

de Conceição. 

• Construção da Horta Pedagógica de Geraldes – Geraldes, freg. Atouguia da Baleia. 
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7. Trabalhos diversos: 

• Consulta de mercado para fornecimento e instalação de uma casa pré-fabricada para sede do 

"Posto de Turismo Avançado de Peniche", a colocar na Av. Monsenhor Bastos – área do antigo 

posto da BP, em frente ao Parque Municipal de Campismo. 

• Reunião, nas instalações da Cercip (R. Dr. João de Matos Bilhau, para avaliação da condição do 

respectivo edifício e espaços exteriores, no âmbito da futura recuperação/remodelação dos 

mesmos. 

• Reunião para discussão do Estudo Prévio "Proposta de Requalificação das margens da Lagoa da 

ETAR de Atouguia da Baleia", elaborado pelas Águas do Oeste em parceria com a empresa 

Perspectivas, com a presença da CMP/Smas  e empresa Águas do Oeste  

• Compilação de informação técnica para elaboração da publicação sobre o tema "Fruta nas 

escolas", ao abrigo da candidatura da CMP ao Regime de Fruta Escolar (RFE) promovido pela EU.  

• Acompanhamento do processo referente ao Monumento aos Ex-Combatentes da Guerra do 

Ultramar. 

• Visita aos pátios escolares das EB1 nº2, nº 3, nº 4 e nº5 de Peniche, para avaliação da situação 

existente e respectivas necessidades de intervenção. Acompanhamento e orientação dos 

trabalhos de requalificação dos espaços verdes executados pelo SEV/CMP. Elaboração de 

documento descritivo dos trabalhos de requalificação executados, incluindo contabilização das 

áreas intervencionadas e estimativa de custo total das operações. 

• Acompanhamento e explicação do processo de plantação de árvores junto de alunos do 2º e 3º 

anos da EB1 nº4 de Peniche, no âmbito da actividade promovida por alunas da Escola Secundária 

de Peniche associada ao tema "Reciclagem" – disciplina de Projecto. Trabalhos executados com o 

apoio do SEV/CMP. 

• Compilação e envio de elementos escritos e desenhados referentes aos Projectos de Espaços 

Exteriores do Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos e Campo da República, solicitados pela 

UTAD [Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro] para apoio a visita de estudo dos alunos do 

curso de Mestrado de Arquitectura Paisagista à cidade de Peniche. 

• Preenchimento e envio de "ficha tipológica" referente ao Parque Urbano de Peniche, elaborada por 

alunos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para apoio em TFC [Trabalho de Fim de 

Curso] do Curso de Design de Ambientes. 

• Visita à EB1 de Geraldes, para avaliação da possibilidade de construção de uma Horta 

Pedagógica no pátio escolar. Definição da proposta e contacto com fornecedores para aquisição 

das plantas aromáticas necessárias. Acompanhamento e explicação do processo de 

compostagem e plantação da Horta Pedagógica da EB1 de Geraldes, na presença de alunos e 

professores - trabalhos executados com o apoio do SEV/CMP. 

 Reunião sobre intervenção de requalificação a propor para o pátio escolar da EB1 de Geraldes. 

Visita ao local para avaliação da situação existente e necessidades de intervenção. 

 Deslocação à freguesia de São Pedro (Largo dos Cortiçais e R. Sta Cruz), para avaliação da 

situação existente e necessidades de intervenção. 

 Deslocação ao Largo D. Pedro I (junto ao Paço Real) sito na vila e freguesia de Serra D’El-Rei, 

para avaliação da situação existente e necessidades de intervenção. 
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 Visita e contextualização de pedido de requalificação de canteiro com cerca de 2,50m2, solicitado 

pelos condóminos do lote nº4 da Rua Francisco de Jesus Salvador – JF da Ajuda. 

• Informação sobre Ponto de Situação do processo referente à Fonte Gótica - Atouguia da Baleia, 

em particular no que respeita ao "Projecto de Requalificação da Fonte Gótica e Espaço 

Envolvente", para auxílio em tomada de decisão superior. 

• Informação sobre Ponto de Situação do processo referente ao "Estudo de Protecção do Topo da 

Arriba junto à Ponta do Trovão", em particular no que respeita ao parecer da ARH Tejo. 

Encaminhamento do mesmo à Capitania do Porto de Peniche para emissão de parecer. 

• Elaboração de contributos e/ou sugestões para o documento “Memorando sobre Elaboração de 

Projectos de Especialidades de Obras de Urbanização”, desenvolvido pela DPOI/DPGU. 

• Elaboração, das peças desenhadas esclarecedoras da localização dos "Outdoors – Visit Oeste". 

• Análise e encaminhamento do pedido, para construção de uma guarda de protecção junto à 

esplanada (lado Sul) do estabelecimento "Algamar" - bar de praia sito no Baleal. 

• Análise e emissão de parecer relativo a uma proposta de recuperação do muro/criação de 

estrutura para abrigo de contentores de RSU no Largo do Visconde (Bairro do Visconde), cidade 

de Peniche - freguesia de São Pedro. 

• EV público do Alto do Vilas - apresentação de proposta para reajuste do limite Nascente do 

respectivo canteiro relvado. 

• Reunião com representantes do "Grupo About Media" sobre a 7ª Urba Verde - Feira das Cidades 

Sustentáveis, sobre as iniciativas em desenvolvimento, apresentação da proposta de protocolo de 

comunicação e novas formas de inscrição. 

• Deslocação à Praia do Pico da Mota no âmbito da assinatura de "Protocolo para os Assuntos do 

Mar", entre o Município de Peniche e a ARH Tejo. 

• Reunião sobre as alterações necessárias à proposta do edifício para albergar o Sistema de 

Tamisagem na Ilha da Berlenga, de forma a integrar o respectivo sistema de desodorização 

proposto pela Equifluxo e exigido pela ARH - Projecto "Berlenga - Laboratório de 

Sustentabilidade". 

• Fornecimento de elementos para elaboração do "Pedido de Reconhecimento de Relevante 

Interesse Público" (CCDR-LVT) das construções afectas aos edifícios do Tamisador e 

Compactador de RSU's na Ilha de Berlenga, no âmbito do projecto "Berlenga: Laboratório de 

Sustentabilidade". 

• Participação em reunião sobre o lançamento dos procedimentos concursais relativos aos projectos 

de "Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche (2ª Fase) - Área Envolvente/Zona Terrestre" e 

"Requalificação do Espaço Público Urbano - Forte de Cabanas, Av. do Mar e Largo da Ribeira", 

No âmbito do processo de "Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche (2ª Fase) - Área 

Envolvente/Zona Terrestre", recolha e envio de elementos base para preparação do procedimento 

concursal (cartografia, cadastro e registo de proprietários, infra-estruturas, património construído e 

arqueológico, projectos existentes, etc.), definição da área de intervenção e respectivos objectivos,  

• No âmbito do processo de "Requalificação do Espaço Público Urbano - Forte de Cabanas, Av. do 

Mar e Largo da Ribeira", recolha e envio de elementos base para preparação do procedimento 

concursal (cartografia e levantamento topográfico, registo de proprietários, infra-estruturas, 
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património construído e arqueológico, projectos existentes, etc.), definição da área de intervenção 

e respectivos objectivos. 

 

8. PROJECTOS de ESPAÇOS EXTERIORES (PEExt): 

• Presença no I e II Fóruns Comunitários com os moradores do Bº Fernão de Magalhães, 

[decorrente da intervenção do Projecto GPS - Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade], 

para apresentação de Projecto de Espaços Exteriores - Reordenamento da Zona do Coosofi, 

Verde-Mar e Fernão de Magalhães. 

• Preparação do processo referente ao PEExt - Recuperação do Campo de Jogos e Reequipamento 

do Parque Infantil da Rua da Alegria, para encaminhamento a reunião de Câmara, e recolha de 

pareceres da JF de Serra d´El-Rei e da Associação "A Serrana"; Reunião entre as entidades 

envolvidas no âmbito da futura preparação de execução de obra. 

• Apresentação do PEExt do acesso pedonal sobrelevado à Praia da Cova da Alfarroba (a partir do 

CARSurf. Posterior apresentação do projecto, com o intuito de se ponderar o eventual 

enquadramento do passadiço no “Plano Director de Ciclovias de Peniche”, bem como a 

integração/demarcação de um apoio de Praia no Local [no âmbito da revisão do POOC] e a 

implantação de uma rotunda no nó viário junto à Urbanização Baleal Sol Village II. 

• Apresentação, ao executivo da CMP, do Estudo de "Protecção do Topo da Arriba da Ponta do 

Trovão (Geomonumento)", em sede de reunião de câmara. Reunião in loco, no dia seguinte.  

• Reunião com o Sr. Presidente e Sr. Luís Ganhão, Director da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

Caldas Rainha, para breve apresentação do PEExt do Talude da CCAM de Peniche. Preparação 

de cópias do respectivo projecto para encaminhamento à JF Ajuda e CCAM. 

• Reunião de apresentação do PEExt do Moinho da Fialha (Estudo Preliminar) ao executivo da JF 

Conceição, com a presença da Cercip; Pormenorização do passeio e estacionamentos propostos 

junto ao Moinho da Fialha, e cálculo da respectiva estimativa orçamental ponderando 3 cenários 

de construção possíveis . 

• Reunião entre a CMP e JF Conceição sobre o PEExt - Renovação do PI da Rua Francisco Sá 

Carneiro (Vila Maria), e respectiva ida ao local. Nova reunião entre a CMP e JF Conceição para 

definição dos materiais e equipamentos necessários para execução da obra.  

• Reunião entre a CMP e JF de Atouguia da Baleia sobre diversos assuntos, dos quais os seguintes 

dizem respeito ao GAP/DASU/DEA: Fonte Gótica e PEExt dos Lavadouros dos Casais de Mestre 

Mendo.  

 

9.1 PEExt Concluídos: 

• (Estudo Prévio) Acesso Pedonal Sobrelevado à Praia da Cova da Alfarroba (a partir do CAR Surf) 

– Estrada Peniche/Baleal, JF Ferrel. 

• (Estudo Prévio) Estudo de Protecção do Topo da Arriba junto à Ponta do Trovão (Geomonumento) 

– Opção 1 e 2 (Final), no âmbito da candidatura às “7 Maravilhas Naturais de Portugal” – cidade 

de Peniche, JF Ajuda. 

• (Estudo Prévio) Requalificação da Entrada da Fortaleza de Peniche (1ª e 2ª Fases) – cidade de 

Peniche, JF S. Pedro. 
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• “Edifício do Tamisador”, Ilha da Berlenga – Proposta de redimensionamento do edifício para 

albergar o sistema de desodorização por carvão activado, no âmbito do Projecto “Berlenga – 

Laboratório de Sustentabilidade”. 

• “Edifício do Compactador de RSUs”, Ilha da Berlenga – ajuste da proposta referente ao edifício em 

função do levantamento topográfico executado, no âmbito do Projecto “Berlenga – Laboratório de 

Sustentabilidade”. 

• Espaços Exteriores da envolvente à Urbanização dos Pinheiros, Prageira – cidade de Peniche, JF 

Ajuda. Elaboração das peças escritas e desenhadas (Rede de Rega, Plantações, Mobiliário 

Urbano e Iluminação Pública) para complemento do estudo urbanístico da DEPPC. 

• Renovação do Parque Infantil da Rua Francisco Sá Carneiro – cidade de Peniche, JF Conceição. 

Elaboração de peças técnicas necessárias para execução da respectiva obra, e colaboração com 

o GCI (Gabinete de Comunicação e Imagem) da CMP na elaboração da placa de obra 

correspondente. 

• (Estudo Prévio) Parque do Baluarte – elaboração do Estudo de Acessibilidades junto ao 

Restaurante “O Parque” – cidade de Peniche, JF Ajuda. 

• (Estudo Prévio) Construção de Passadiço Sobrelevado para acesso à Praia do Pico da Mota – 

freguesia de Ferrel. 

• (Projecto de Execução) Espaços Exteriores do Moinho da Fialha - Rua de Santana – cidade de 

Peniche, freguesia de Conceição. 

• (Estudo Prévio) Estudo de Ligação (pedonal e ciclável) entre o CARSurf Peniche e as Praias 

Molhe Leste e Medão/SuperTubos. 

• (Estudo Prévio) Espaços exteriores da Escola EB1 de Geraldes - Atouguia da Baleia. 

• Estudo de Requalificação do Meio Baluarte de S. Vicente (instalação de uma zona de merendas) – 

cidade de Peniche, freguesia de Ajuda. 

• Espaços Exteriores da Rotunda da Fonte do Rosário – cidade de Peniche, freguesia de Ajuda. 

• (Estudo Prévio) Construção de Parque Infantil confinante à Rua Arqt.º Paulino Montez – cidade de 

Peniche, freguesia de Ajuda. 

• (Estudo Prévio) Proposta para construção de corrimão na Fortaleza de Peniche [troço 

compreendido entre o Pavilhão C (celas) e a Porta do Governador] – cidade de Peniche, freguesia 

de S. Pedro. 

• Elaboração de elementos desenhados e estimativa de orçamento actualizada respeitante ao 

Projecto de Execução “Recuperação do Parque Infantil e Campo de Jogos da Rua da Alegria”, 

considerando a acção “Reabilitação do Parque Infantil da Serra D’El-Rei” prevista nas GOP 2011. 

 

9.2 PEExt em curso: 

• Estudo de Requalificação dos canteiros do Lg. dos Cortiçais – cidade de Peniche, freguesia São 

Pedro. 
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7.  DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIOCULTURAL, 

ACÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE 

 

 

7.1 Acção Social, Habitação e Solidariedade  

 

Das actividades desenvolvidas em 2010 pelo Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade, 

salienta-se a amplitude e diversidade de incumbências assumidas, tendo em vista a promoção da 

inclusão e coesão social a nível do concelho, umas orientadas para a acção directa juntos dos munícipes, 

em particular, aqueles que se encontram em situação de desfavorecimento social, e outras incumbências 

direccionadas para a articulação interinstitucional e, também, intra-institucional.  

 

No que diz respeito à acção directa junto de públicos em situação de risco ou de exclusão, a intervenção 

abarcou a implementação de medidas em diversas dimensões de inserção social, nomeadamente:  

 Medidas de apoio ao emprego ou à criação de negócios, através do GIP e do GMIEA;  

 Medidas de promoção do acesso à habitação, através da gestão social dos bairros de habitação 

social do Município, do realojamento e também do apoio na elaboração de candidaturas ao 

Programa Porta 65;  

 Medidas de apoio social integrado, através do atendimento, acompanhamento e 

encaminhamento de casos; de respostas de proximidade, nomeadamente:  

 Do atendimento aos munícipes;  

 Do acompanhamento social de casos; 

 Do acompanhamento psicológico; 

  Dos Gabinetes de Proximidade, ao nível do Edifício Coosofi, do Bairro Fernão Magalhães e das 

freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra D´El Rei. 

 A gestão de equipamentos sociais de apoio às famílias, nomeadamente, o ATL “Arco-Íris”, 

direccionado para a ocupação de tempos livres de crianças, e o Centro de Convívio de Peniche, 

direccionado para a promoção da cidadania sénior.  

 

Quanto à intervenção em rede com outras instituições locais e regionais, que tem subjacente os 

objectivos ligados à optimização dos recursos e à integração de respostas, destacam-se: 

 As iniciativas em que o Município é a entidade promotora, nomeadamente:  

o A Rede Social, focalizada precisamente na promoção das condições locais para o 

trabalho em parceria;  

o O Projecto GPS, focalizado na intervenção e na animação comunitária;  

o A Planificação e execução do “Plano de Actividades de Promoção da Cidadania 

Sénior”;  

 

 As iniciativas em que o Município foi/é parceiro, com âmbitos de acção e destinatários diversos, 

designadamente:  

o A CPCJ, na área da protecção de crianças e jovens em risco;  
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o O Núcleo Local de Inserção do RSI, na área da promoção do RSI;  

o O Projecto “Ala Arriba”, na prestação de serviços de apoio médico e social a situações 

de dependências, em particular, das que afectam os mais idosos;  

o O Projecto “Azimute 270º”, na área do combate e prevenção das situações de exclusão 

juvenil, em particular, das situações de insucesso e abandono escolar;  

o Os Projectos PRI e CLIC, derivados duma candidatura local ao PORI – Programa 

Operacional de Respostas Integradas, na vertente da redução e prevenção de riscos e 

reinserção na área da toxicodependência;  

o O “Atelier da Família”, na área da prevenção do HIV.  

 

Acção Social  

Atendimento/ acompanhamento e encaminhamento  

 Efectuou-se o atendimento e acompanhamento a 601 munícipes e feita a articulação com vários 

parceiros sociais e serviços; 

 Efectuaram-se cerca de 47 visitas domiciliárias a famílias carenciadas, algumas a residirem em 

condições de habitabilidade muito precárias e outras com vários problemas sociais subjacentes. 

Algumas destas visitas decorreram em colaboração com várias entidades e/ou com outros 

serviços camarários, nomeadamente: Protecção Civil; Bombeiros; PSP; GNR; Delegação de 

Saúde; Pastoral da Fraternidade; Fiscalização; Ala-Arriba; Acompanha; Veterinária Municipal e 

DEA com os seguintes objectivos:  

o Efectuar a distribuição de cobertores e de outros bens de primeira necessidade, face á 

adversidade das condições climatéricas que se verificaram;  

o Proceder à identificação de residentes no acampamento de indivíduos de etnia cigana 

no Acampamento da Fonte Boa e em Atouguia da Baleia (Casais de Stª Bárbara), 

tendo sido efectuado o respectivo registo fotográfico das barracas existentes;  

o Efectuou-se o apoio psicossocial e o acompanhamento a trabalhadores do município e 

a famílias referenciadas ao serviço de Acção Social; 

o Foi prestado apoio psicossocial a familiares de vítimas de acidentes; 

 Procedeu-se à elaboração de diversas informações, para sinalização das necessidades e 

problemas existentes;  

 Efectuaram-se 90 transportes sociais para consultas médicas em: Lisboa, Coimbra, Caldas da 

Rainha e Leiria, contemplando as seguintes especialidades: Oncologia, Oftalmologia; 

Alcoolismo; Psiquiatria; Pedopsiquiatria; Juntas Médicas; Pediatria, cujos destinatários foram 

munícipes carenciados, funcionários da CMP e crianças acompanhadas pela CPCJ; 

 No âmbito da intervenção familiar, foi efectuado o acompanhamento regular no domicílio de 

famílias residentes nos bairros: Calvário, Rua das Redes, Rua dos Covos, Valverde, Luís de 

Camões, bairro Arco-Íris e Santa Maria; 

 Acompanhamento de situação de Saúde Pública, no Bairro Arco-íris, encaminhada pela Junta de 

Freguesia da Ajuda, em articulação com o técnico de Saúde Pública do Centro de Saúde de 

Peniche; 

 Foram efectuados 120 diligências (atendimentos, acompanhamentos médicos e visitas 

domiciliárias, apoio na elaboração de planos de amortização para pagamento de dívidas de água 

em atraso e acompanhamento das famílias aos SMAS e EDP) no âmbito do Gabinete de 

Proximidade, com abrangência da cidade; 
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 Para além destas situações, procedeu-se ainda ao acompanhamento de maior proximidade a 

outros munícipes (cerca de 10), uns com pedido de habitação social e outros cujo contexto de 

vida foi sinalizado a este sector; 

 As problemáticas subjacentes a estes casos sociais, centram-se essencialmente: 

o Na incapacidade de organização de algumas famílias na gestão do seu quotidiano, quer 

ao nível da falta de condições de higiene e salubridade, quer ao nível dos seus recursos 

sócio-económicos; 

o Na existência de problemas de saúde mental, de alcoolismo ou outro tipo de 

dependência, associados à precariedade económica, à falta de rede de suporte 

primário e a condições de vida de extrema degradação; 

o Na existência de problemas de saúde crónicos, associados igualmente à carência 

económica e a uma rede de suporte muito frágil; 

o Na situação de algumas famílias monoparentais com grave carência económica e 

vulnerabilidade social. 

 Efectuou-se a gestão de processos em articulação entre várias entidades e serviços do 

Município.  

 

 

População Idosa  

Centro de Convívio  

 Monitorização das actividades desenvolvidas no Centro de Convívio, com participação diária de 

cerca de 30 idosos em diversas actividades, designadamente, Jogos de mesa, trabalhos 

manuais, crochet, renda de bilros, informática e alfabetização;  

 Reuniões para elaboração do Plano de Actividades;  

 Execução do Plano de Actividades internas em articulação com o Plano de Actividades da 

Cidadania Sénior;  

 Participação dos utentes na comemoração do “Dia Mundial do Livro”, na Biblioteca Municipal de 

Peniche;  

 Participação no workshop de cinema de animação moveis MIX República, inserido nas 

comemorações do centenário da república; 

 Intercâmbio de Artes Decorativas – espaço de partilha e valorização do potencial de cada utente; 

 Comemoração do 4º Aniversário do Centro de Convívio do Município;  

 Participação dos utentes na comemoração do 8º Aniversário do Centro Social da Bufarda;  

 Festa de Natal do Centro de Convívio.  

 

 

Promoção da Cidadania Sénior 

Execução do Plano de Actividades 

 Colaboração na actualização do Diagnóstico Social, no âmbito da problemática da Saúde e 

Apoio Social – na área da população idosa;  

 Adesão da Câmara Municipal de Peniche ao Projecto cIDADES; 

 Execução do Plano de Actividades 2010, no âmbito da Promoção da Cidadania Sénior, com a 

colaboração das Instituições de apoio e serviço a idosos do Concelho, tendo para o efeito 

decorrido:  

 Reuniões diversas  

o Reuniões de equipa;  
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o Reuniões com as instituições de serviço e apoio a idosos do concelho;  

 Organização e coordenação do Carnaval Sénior, realizada na Discoteca Casa do Cais, com 

lanche partilhado na cantina da Câmara Municipal, com a participação de 124 utentes das 

instituições de apoio e serviços a idosos;  

 Coordenação da Actividade “Há 50 anos”, organizada por alunos do Curso Técnico de Apoio 

Psicossocial da Escola Secundária de Peniche, no âmbito das comemorações dos 50 anos 

daquela escola, realizada no auditório daquele estabelecimento de ensino, com lanche 

partilhado no refeitório, com a participação de 80 utentes das instituições de apoio e serviços a 

idosos;  

 Intercâmbio de Artes Decorativas – espaço de partilha e valorização do potencial de cada utente; 

 Organização e coordenação das Tardes de Actividade Física e Desportiva com a realização das 

seguintes actividades: “O Folclore como tradição”, com a colaboração do Pelouro do Desporto, 

realizada no auditório do edifício cultural da Câmara Municipal de Peniche, com lanche 

partilhado, com a participação de 70 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos; 

Encontro Intergeracional, com a participação de duas turmas de alunos do 1º Ciclo, da Escola 

n.º 1 de Peniche, realizada no Jardim Público da Cidade de Peniche, com a colaboração do 

Pelouro da Educação, com a participação de 65 utentes; 

 Organização e coordenação das Tardes Culturais com as seguintes actividades: visionamento 

do filme: “A Menina da Rádio”, realizada no auditório do edifício cultural da Câmara Municipal de 

Peniche, com a participação de 90 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos; 

“Histórias, Rimas e Memórias”, com a colaboração do Pelouro da Cultura – Biblioteca, realizada 

no auditório do edifício cultural da Câmara Municipal de Peniche, com a participação de 65 

idosos das instituições de apoio e serviços a idosos do concelho;  

 Organização e coordenação do Passeio ao Luso e Buçaco, na Comemoração do Dia Mundial da 

Água, com visita, no período da manhã, ao Museu Militar do Buçaco e almoço no local, no 

período da tarde visita à Companhia de Águas do Luso, com a participação de 90 utentes das 

instituições de apoio e serviços a idosos; 

 Organização e coordenação das Tardes da Saúde, com a colaboração do Centro de Saúde de 

Peniche e realizadas no auditório do edifício cultural da Câmara Municipal de Peniche, com 

lanche partilhado, dedicadas aos seguintes temas: “Alimentação Saudável”, com a participação 

de 85 utentes; “A Importância da Actividade Física no Idoso – entre a teoria e a prática”,  com a 

participação de 80 utentes; “Doenças Cardiovasculares”, com a participação de 66 utentes; 

“Prevenção de Acidentes”, com a presença de 65 utentes; “Doença de Alzheimer”, com a 

presença de 65 utentes; 

 Organização e coordenação da Comemoração do Dia Mundial da Saúde, com a colaboração do 

Centro de Saúde de Peniche, sob o tema: A importância da Actividade Física no Idoso – entre a 

teoria e a prática”, realizada no auditório do edifício cultural da Câmara Municipal de Peniche, 

com lanche partilhado, com a participação de 80 idosos das instituições de apoio e serviços a 

idosos do concelho;  

 Organização e coordenação do Dia Mundial da Dança, em colaboração com a Professora de 

Dança da Universidade Sénior e dos alunos do Curso Técnico de Apoio Psicossocial da Escola 

Secundária de Peniche, com lanche partilhado no refeitório, com a participação de 85 utentes 

das instituições de apoio e serviços a idosos e 50 alunos da Universidade Sénior; 
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 Organização e coordenação, com a colaboração do Pelouro da Educação, de uma visita ao 

“Champimovel” – da Fundação Champalimaud, realizada na Escola Dom Luís de Ataíde de 

Peniche, com a participação de 16 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos;  

 Organização e coordenação do Intercâmbio com o Centro Comunitário da Nazaré, com Pic-Nic, 

realizado no Pinhal da Câmara Municipal de Peniche, com a animação de Acordeonistas, com a 

participação de 130 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos; 

 Organização e coordenação, com a colaboração do Pelouro da Educação, do Encontro 

Intergeracional, dedicado ao tema: “Frutos Saudáveis”, com a participação de uma turma de 

alunos do 1º Ciclo, da Escola n.º 1 de Peniche, realizada no auditório do edifício cultural da 

Câmara Municipal de Peniche, com a participação de 70 utentes das instituições de apoio e 

serviços a idosos;  

 Organização e coordenação da Comemoração do Dia do Pescador, com visita guiada à Lota de 

Peniche, com a participação de 70 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos;  

 Intercâmbio de Artes Decorativas – espaço de partilha e valorização do potencial de cada utente; 

 Torneio de Loto e Paulitinho – intercâmbio entre as instituições de apoio e serviços a idosos do 

concelho. 

 Organização e coordenação da Comemoração dos Santos Populares, com desfile de marchas e 

canções preparadas para o efeito, no Jardim Público da Cidade, com a participação de 100 

utentes das instituições de apoio e serviços a idosos;  

 Organização e coordenação da Comemoração do Dia dos Avós, com encontro Intergeracional, 

com a participação das crianças do ATL – Arco Íris, num almoço convívio no Pinhal de Ferrel, 

cuja animação contou com a presença de um grupo de acordeonistas composto por avós e 

netos, com a participação de 150 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos e de 100 

munícipes do concelho;  

 Organização e coordenação da Comemoração do Dia Internacional do Idoso, com passeio e 

convívio ao Oceanário de Lisboa, com a participação de 50 utentes das instituições de apoio e 

serviços a idosos;  

 Organização e coordenação da Semana Sénior, com encontro Intergeracional, com a 

participação das crianças do ATL – Arco Íris, num almoço convívio no Pinhal de Ferrel, cuja 

animação contou com a presença de um grupo de acordeonistas composto por avós e netos, 

com a participação de 150 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos e de 100 

munícipes do concelho;  

 Organização e coordenação da Exposição Art’Sénior, exposição de trabalhos realizados pelos 

utentes das Instituições de Apoio e Serviços a Idosos do concelho, no edifício Cultural;  

 Comemoração do Dia Mundial da Terceira Idade, organização e coordenação do Workshop: 

“Peniche – Cidade Amiga dos Idosos”, com a participação do Projecto cIDADES, no Auditório do 

Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, com a participação de 70 utentes das 

instituições de apoio e serviços a idosos e munícipes do concelho;  

 Organização e coordenação de “A Arte e os nossos Artistas”, tarde de teatro, música e poesia, 

com a participação da actriz e fadista Anita Guerreiro, no auditório da Escola Secundária de 

Peniche, com a participação de 130 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos e 

munícipes do concelho;  
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 Organização e coordenação de “A Arte e os nossos Artistas”, tarde de teatro, música e poesia, 

com a participação da actriz e fadista Anita Guerreiro, no Auditório da Escola Secundária de 

Peniche, com a participação de 130 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos e 

munícipes do concelho; 

 Organização e coordenação do “Magusto Sénior”, na Cantina da Câmara Municipal de Peniche, 

com a participação de 80 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos; 

 Organização e coordenação da visita ao “Circo no Coliseu”, com a participação de 50 utentes 

das instituições de apoio e serviços a idosos; 

 Organização e coordenação da Festa de Natal Sénior, realizada no Atlético Clube de Geraldes, 

com a participação de utentes das instituições de apoio e serviços a idosos e munícipes do 

concelho (500 participantes);  

 

 

ATL – Arco-Íris  

 Planificação e execução de actividades para as férias de Natal, Páscoa e de Verão;  

 Reuniões de programação do funcionamento do ATL; 

 Reuniões de articulação e planificação de actividades conjuntas, com técnicos do Projecto 

PRIMAR;  

 Monitorização das actividades desenvolvidas, nomeadamente: jogos lúdico-pedagógicos, 

dinâmicas de grupo, oficinas diversas, actividades de informática, praia, visitas de estudo, 

cantinhos (brincadeira livre); 

 Organização de actividades conjuntas com o Projecto PRIMAR;  

 Actividade “O coelhinho da Páscoa”; 

 Organização do Passeio/Visita Pedagógica ao “Lugar dos afectos”, em Aveiro;  

 Realização de uma reunião com os encarregados de educação das crianças e com os técnicos 

do ATL, em 8/06/2010; 

 Visita de sensibilização e informação, guiada pelos técnicos da entidade, às instalações dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche; 

 Visita à Fortaleza de Peniche e Museu Municipal; 

 Visita ao Oceanário de Lisboa, em 06/08/2010. 

 Festa de encerramento das actividades; 

 Elaboração de Regulamento do ATL; 

 

 

Comissão de análise para atribuição de bolsas de estudo  

 Integração do grupo de trabalho para condução dos procedimentos concursais para atribuição 

de bolsas de estudos por parte do Município a estudantes do Ensino Superior no ano lectivo de 

2009/2010; 
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 Integração do grupo de trabalho para condução dos procedimentos concursais para atribuição 

de bolsas de estudos por parte do Município a estudantes do Ensino Superior no ano lectivo de 

2010/2011. 

 

Parcerias Articulação com o IEFP - Caldas da Rainha  

GIP  

 Participação nas reuniões gerais de GIP’S com o Centro de Emprego das Caldas da 

Rainha;  

 Elaboração dos pedidos de reembolso do GIP para entrega no Centro de Emprego das 

Caldas da Rainha;  

 Substituição da Animadora e envio da documentação necessária ao respectivo processo; 

 Participação na Sessão de Apresentação Iniciativa Emprego 2010 com Sr. Secretário de 

Estado – 9 de Abril, Leiria; 

 Comunicação “O papel do GIP no trabalho em Rede” – Seminário de Abertura “Inclusão 

Activa: uma Estratégia Integrada” – 21 de Abril, Óbidos; 

 Participação através do Stand do Município na Feira de Ensino, Formação e Emprego 

“Orient@-te”; 

 Dinamização de sessão de “Técnicas Activas de Procura de Emprego” na Feira de Ensino, 

Formação e Emprego “Orient@-te”; 

 Selecção e realização de entrevistas com os desempregados subsidiados para integração 

em Contrato Emprego-Inserção ou Contrato Emprego-Inserção+ (Seleccionadas – 526 

pessoas; Entrevistadas – 480 pessoas; Integradas – 371 pessoas); 

 Elaboração e envio do relatório de actividades do GIP para os serviços centrais do IEFP, IP; 

 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 GIP; 

 Contabilização das inscrições e suspensões no GIP - 902 novas inscrições e 529 

suspensões;  

 Contactos com entidades; acompanhamento dos utentes na elaboração de CV’s, cartas de 

apresentação; divulgação dos vários programas do IEFP – 130 atendimentos; 

 Envio semanal das ofertas do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, para a responsável 

pela manutenção do site da Câmara, para constante actualização; 

 Preparação de Informação relativa ao programa Iniciativa Emprego 2010, para colocação no 

site da Câmara (no ícone “Qualificação / Emprego”); 

 Realização de visitas a entidades empregadoras com vista à divulgação Iniciativa Emprego 

2010 e promoção da actividade do GIP – 82 visitas; 

 Captação de ofertas de emprego - 19 ofertas de trabalho para o Concelho de Peniche, que 

se traduziram em 42 postos de trabalho contabilizados; 
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 Apoio à Procura Activa de Emprego - 257 atendimentos; 

 Realização de encaminhamentos para ofertas de emprego e de formação – 253 

encaminhamentos; 

 Ponto de apresentação quinzenal (no âmbito da parceria com o Instituto de Emprego e da 

Formação Profissional, foram realizadas 12.776 apresentações quinzenais); 

 Candidaturas a Medidas de Apoio ao Emprego (candidaturas a Contratos de Emprego-

Inserção e estágios profissionais) – 88 candidaturas; 

 Sessão de esclarecimento acerca de estágios profissionais no CENFIM; 

 Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho, Formação e Empreendedorismo; 

 Participação nos encontros com os Empresários a 16/06/10 e 12/07/10; 

 Dinamização de Acção de Formação “Técnicas de Procura Activa de Emprego” – 

Cercipeniche em 30/11/10 

 Participação na preparação e construção de Acção de Formação para a área de 

Relacionamento e Comunicação Interpessoal dirigida aos trabalhadores dos Serviços de 

Higiene e Limpeza; 

 Contabilização total dos atendimentos – 18.056 atendimentos. 

 

 

Saúde  

 Reuniões de trabalho com o Crioeste ET  no âmbito do alcoolismo e toxicodependência 

 Participação nas actividades do Dia Mundial da SIDA, promovido pela Acompanha 

 Participação nas reuniões de parceria do projecto “Ala-Arriba”  

 Articulação com diversos serviços de saúde, como complemento à intervenção psico-social aos 

munícipes em acompanhamento.  

 

 

Rede Social  

 Preparação, dinamização e secretariado de uma reunião do Conselho Local de Acção Social 

(CLAS), realizada no dia 29/07/2010; 

 Preparação, dinamização e secretariado de reuniões do Núcleo Executivo (NE); 

 Constituição do Grupo de Trabalho “Formação, Emprego e Empreendedorismo”; 

 Preparação, dinamização e secretariado de reuniões do Grupo de Trabalho “Formação, 

Emprego e Empreendedorismo”; 

 Co-organização, em conjunto com o Grupo de Trabalho “Formação, Emprego e 

Empreendedorismo”, do “Encontro entre os Sectores Empresarial e Social:  

o Áreas da Hotelaria, Turismo e Restaurantes; 

o Área da Restauração; 

o Comércio, Indústria e Serviços. 

 Participação em reuniões da Palataforma Supraconcelhia do; 
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 Participação em reuniões do Sub-Grupo de Trabalho 3 da Plataforma Supraconcelhia do Oeste; 

 Organização e participação numa reunião com os parceiros da educação integrantes do CLAS, a 

fim de ser indicado o representante desse sector ao nível do Núcleo Executivo; 

 Dinamização de uma reunião com os parceiros da saúde integrantes do CLAS, a fim de ser 

indicado o representante desse sector ao nível do Núcleo Executivo; 

 Participação numa reunião com um responsável da Empresa “Schoolhouse”, realizada em 

30/07/2010, para apresentação das iniciativas formativas daquela empresa; 

 Dinamização de uma reunião com os representantes do Movimento “Pais em Rede”; 

 Recolha e tratamento de informação no âmbito da actualização do Diagnóstico Social; 

 Participação em reuniões no âmbito da parceria integrante do Projecto “Pela inclusão social: 

sensibilização, mobilização e debate" que decorreu de uma candidatura ao PNAECPES – 

Programa Nacional do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social; 

 Participação no Seminário de Abertura do Projecto “Pela inclusão social: sensibilização, 

mobilização e debate", cujo tema foi: “Inclusão Activa: uma estratégia integrada”, realizado em 

21/04/2010, em Óbidos. A comunicação teve por tema: “O Papel do GIP (Gabinete de Inserção 

Profissional) no Trabalho em Rede – A Experiência do Projecto GPS de Peniche”; 

 Organização do Espectáculo de Teatro do Oprimido “Xperar”, realizado em Peniche no dia 

17/09/2010, numa organização conjunta entre o Município de Peniche e o Núcleo Distrital de 

Leiria da REAPN no âmbito da parceria integrante do Projecto “Pela inclusão social: 

sensibilização, mobilização e debate"; 

 Participação numa reunião entre as Redes Sociais do Distrito de Leiria que integram a 

Plataforma Supraconcelhia do Oeste e a Dra. Teresa Caeiro, Coordenadora da Estratégia 

Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo, em Leiria; 

 Organização do Boletim da Rede Social; 

 Produção e divulgação de material informativo junto do Grupo de Trabalho “Formação, Emprego 

e Empreendedorismo”, do Núcleo Executivo e do Conselho Local de Acção Social. 

 

 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche  

 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 50 novos processos, tendo transitado, de 2009 para 2010, 119 processos em 

acompanhamento. Reabriram-se 10 processos, e foram realizados 66 arquivamentos. Dos 66 

processos arquivados, 23 foram após a intervenção da CPCJ, não subsistindo já a situação de 

perigo. Doze processos foram arquivados sem ter sido aplicada medida por não se ter verificado 

situação de perigo e nove foram remetidos a outras CPCJ. Tivemos ainda dois arquivamentos 

pelo facto dos jovens em acompanhamento terem atingido a maioridade. Dos processos 

arquivados, 20 foram remetidos ao Ministério Público, na sua maioria por ausência de 

consentimento dos pais (9 casos). Ainda decorrente dos processos arquivados, em três 

situações houve indisponibilidade para aplicar a medida, quatro retiradas de consentimento, 

duas oposições por parte dos jovens e duas aplicações do artigo 91º; 
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 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 e foram efectuados 393 atendimentos; 

 Colaboração com o Tribunal Judicial de Peniche, como testemunha, na área da Psicologia; 

 Reuniões semanais da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, na modalidade 

Restrita;  

 Reuniões da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, na modalidade Alargada;  

 Colaboração na actualização do diagnóstico social, no âmbito da problemática da Saúde e Apoio 

Social.  

 

 

Núcleo Local de Inserção do RSI  

 Participação em 30 reuniões do NLI, tendo sido atendidos um total de 200 beneficiários;  

 Articulação com os parceiros para definição de planos de inserção; 

 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 de 

habitação social; definição de planos de amortização de dívidas de rendas de casa); 

 Articulação com os diversos serviços, no que respeita à integração de beneficiários do RSI 

inseridos em programas CEI+ 

 

 

Azimute 270º 

 Participação em 11 reuniões do Consórcio do Projecto; 

 Participação em reunião para a criação de Focus Group, no âmbito do Associativismo, com 

jovens residentes no bairro Fernão de Magalhães e Edifício Coosofi; 

 Preparação e dinamização da sessão relativa a “Empreendedorismo”, no âmbito do Curso de 

Preparação para a Empregabilidade; 

 Dinamização, em parceria com o projecto Azimute 270º, das actividades prévias à frequência do 

Curso de Educação e Formação (CEF), com um grupo de jovens, para obtenção de 6º ano de 

escolaridade, desde o dia 16 de Novembro; 

 Participação em reuniões semanais, de programação das actividades a desenvolver com os 

jovens do CEF. 

 

 

Candidaturas  

 Participação numa candidatura apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste 

CIM) à Tipologia 7.2 “Planos para a Igualdade” do Eixo 7 “Igualdade de Género” do POPH – 

Programa Operacional Potencial Humano –, com o objectivo da OesteCIM, em conjunto com os 

12 Municípios associados, desenvolverem um Plano Intermunicipal para a Igualdade de Género 

- “Oeste + Igualdade de Género”. 
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Intervenção Comunitária  

Projecto GPS  

O projecto encontra-se organizado em torno de três eixos estratégicos de intervenção que contemplaram 

as acções que se passam a descrever: 

 

1º Eixo - Gestão de Proximidade 

 Atendimento semanal nos 6 gabinetes de proximidade da área de abrangência do GPS, 

nomeadamente Freguesia de Atouguia da Baleia (Vila de Atouguia, Bufarda e Lugar da Estrada), 

Freguesia de Ferrel, Freguesia de Serra D´EL Rei, Freguesia da Ajuda (Bairro Fernão de 

Magalhães e edifício Coosofi); 

 Foram sinalizadas 151 famílias com necessidade de acompanhamento social; 

 Foram efectuados 642 diligências (atendimentos, acompanhamentos e visitas domiciliárias) no 

âmbito dos Gabinetes de Proximidade nas freguesias da Atouguia da Baleia, Ferrel, Serra d’El 

Rei, nas localidades de Bufarda e Lugar da Estrada e nos bairros Fernão de Magalhães e 

Coosofi em Peniche, em articulação com a parceria GPS, no âmbito da saúde, assuntos 

jurídicos, problemas económicos, habitacionais, alimentares; 

 Elaboração de várias informações sociais e articulação com diversos serviços camarários e/ou 

com outras Instituições para resolução e/ou sinalização dos problemas e - DCC/DOM; DEA; 

Secção de Pessoal; SMAS; GIP; Gabinete Jurídico; DGUO; Centro de Emprego; Segurança 

Social; Centro Hospitalar Oeste Norte; Centro de Saúde de Peniche; Banco Alimentar, ET – CRI 

Oeste, CPCJ; Agrupamentos de Escolas, Juntas e freguesia rurais;  

 Acompanhamento a famílias com crianças sinalizadas na CPCJ; 

 Procedeu-se à elaboração de diversas informações sociais para sinalização de habitações com 

necessidades de reparações, assim como, de outros problemas sociais em articulação com a 

responsável pela Habitação na CMP; 

 Colaboração com o trabalho desenvolvido para o cumprimento do pagamento de rendas de casa 

pertencentes ao município, através da criação de planos de amortização de dívidas existentes, 

bem como o eventual trabalho com as famílias para o aumento das condições de vida; 

 Articulação com os diferentes serviços da Câmara para solucionar problemas ao nível dos 

equipamentos do edifício Coosofi e bairro Fernão de Magalhães; 

 Reuniões com vários parceiros para tratamento de casos sinalizados – Atendimento integrado; 

 Realização de Reunião com o Gabinete de Apoio à Vitima de Santarém; 

 Realização de reuniões acerca do funcionamento e distribuição do Banco Alimentar;  

 Recolha e distribuição de bens alimentares provenientes do Banco Alimentar, a 17 famílias 

carenciadas;  

 Distribuição de agasalhos (roupas e cobertores) a pessoas carenciadas do concelho, 

nomeadamente da zona rural; 



 

105 |197 

Município de Peniche 

 

 

 

 Elaboração de várias informações sociais para constar no processo de reposição da legalidade 

no Sítio de Água Doce – Baleal; 

 Tratamento de dados para priorização da intervenção ao nível do Edifício Coosofi;  

 Reunião com equipa de NLI – Núcleo Local de Inserção – Segurança Social com objectivo de 

aferir modos de intervenção e evitar a duplicação de acções. 

 

 

2º Eixo - Animação Comunitária e Gestão Participativa 

 Iniciativa “O Natal no edifício Coosofi”, actividade de decoração de uma árvore de Natal, 

desenvolvida com a participação dos moradores do edifício; 

 Candidatura ao “Programa Europa dos Cidadãos”; 

 Participação numa reunião no âmbito do Projecto Anim@Te, realizada em Lisboa; 

 Co-organização de uma acção informativa, no âmbito da gestão de economia doméstica e 

poupança de energia, designada “Gestos Simples”, promovida pela DECO; 

 Planificação de uma actividade de comemoração dos Santos Populares realizada no dia 25 de 

Junho;  

 Reuniões com os serviços municipais da cultura no âmbito da Agenda Cultural; 

 Elaboração do Projecto “Loja Comunitária”; 

 Dinamização da actividade de Oficina de Construção de Instrumentos Musicais no âmbito da 

parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas; 

 Reuniões com projectos de intervenção na área de infância e juventude, para criação de 

mediadores nas áreas de intervenção do GPS em Peniche – Azimute 270º, AJP, PRIMAR, 

Associação Penichense;  

 Realização de reuniões no âmbito das candidaturas ao Serviço de Voluntariado Europeu (SVE); 

 Co-organização da actividade “Teatro do Oprimido” em articulação coma rede social de Peniche, 

no âmbito do Ano Europeu contra a Pobreza e a Exclusão Social, numa actividade promovida 

pela REAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza), destinada a vários Municípios do distrito de Leiria;  

 Organização, em articulação com o Plano de Promoção da Cidadania Sénior, da Tertúlia: 

“Memórias de Antigamente”, inserida na Festa “Saberes, tradições e sabores”, organizada pelo 

Sporting Clube da Estrada, com a participação de 70 utentes das instituições de apoio e serviços 

a idosos e 30 munícipes do concelho; 

 Colaboração na actividade “A poesia anda por Ai”, nomeadamente ao nível da mobilização 

comunitária, realizada em Ferrel, sendo esta actividade da responsabilidade do Pelouro da 

Cultura; 

 Levantamento de informação para Mostra de “Saberes, Sabores e Tradições”: 

 Realização de reuniões com o Pelouro da Cultura/Museu para execução do Inventário 

Participativo através da realização de encontros com as Associações/Colectividades da 

Freguesia de Atouguia da Baleia, nomeadamente: Comunidade local na União Desportiva e 
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Cultural de São Bernardino, Sociedade Filarmónica União 1 de Dezembro de 1902 em Atouguia 

da Baleia, Asso. / Colectividade de Casais de Mestre Mendo, Asso. / Colectividade da Coimbrã, 

Asso. / Colectividade Casais Brancos, Sporting Clube da Estrada, Asso. / Colectividade de 

Reinaldes, Asso. / Colectividade de Casais do Júlio, Asso. / Colectividade de Ribafria, Asso. / 

Colectividade de Casal Moinho, Asso. / Colectividade de Paço, Asso. / Colectividade de Bufarda. 

Centro de Convívio de Geraldes, Asso. / Colectividade de Bolhos; 

 Levantamento de dados relativos às associações do concelho, nomeadamente na identificação e 

caracterização das mesmas; 

 Levantamento de informação para mostra de “Saberes, Sabores e Tradições”, reuniões com 

Instituições de Apoio e Serviços a Idosos do Concelho de Peniche e Pelouro da Cultura para 

proposta de dinamização da actividade; 

 Realização de Fóruns Comunitário com moradores do edifício Coosofi e bairro Fernão de 

Magalhães; 

 Monitorização dos trabalhos com moradores do edifício Coosofi para aferir cumprimento de 

normas estabelecidas pelos moradores residentes mediante presença no edifico e reuniões 

periódicas com os moradores e responsáveis por piso; 

 Colocação de extintores no edifício Coosofi em colaboração com a Protecção Civil e Bombeiros 

de Peniche, na sensibilização do bom uso dos aparelhos; 

 Actividade “Santos Populares” – realizada a 25 de Junho com o envolvimento dos dois bairros, 

Fernão de Magalhães e edifício Coosofi na preparação da mesma; 

 Reunião com entidades da área de infância e juventude em colaboração com área da juventude 

do município de Peniche para preparação da semana da juventude; 

 Reuniões com FORMAR para formatação de curso de equivalência ao 6º ano de escolaridade a 

realizar no FORMAR; 

 Participação na sessão de Parlamento dos Jovens, realizado em Leiria; 

 Participação no trabalho desenvolvido por projectos da área da infância e juventude, para o 

aumento de competências pessoais e sociais de jovens, nomeadamente ao nível da mobilização 

para a participação, e o eventual trabalho com as respectivas famílias; 

 Mobilização de jovens de bairros sociais numa actividade de baptismo de surf, com a presença 

da campeã mundial de surf – actividade inserida no campeonato mundial de surf; 

 Implementação do curso de alfabetização que teve inicio em 8 de Setembro de 2010 na Casa do 

Sítio da Bica; 

 Acompanhamento de três estágios curriculares do curso de Apoio Psicossocial da Escola 

Secundária de Peniche; 

 Acompanhamento de 1 estágio curricular no âmbito de Mestrado do curso de saúde comunitária; 

 

 

3º Eixo - Capacitação dos Actores Sociais 

 Participação no “1º Fórum SPERO”, realizado em Lisboa, e dinamização da parceria para a 

implementação da plataforma SPERO – Gestão de Percursos Sociais. 
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Outras actividades desenvolvidas: 

 Elaboração do Plano de Acção 2010; 

 Participação na sessão de comemoração dos 50 Anos da Escola Secundária de Peniche; 

 Manutenção do link acerca do GPS no site da Câmara Municipal de Peniche; 

 Realização de 5 reuniões com a parceria do GPS; 

 Realização de reuniões no âmbito da constituição do boletim da Rede, recolhendo informações 

junto de diferentes instituições que constituem a parceria GPS; 

 Apresentação pública do trabalho desenvolvido pelo GPS numa iniciativa promovida pelo 

Município de Figueiró dos Vinhos e REAPN – Rede Europeia Anti - Pobreza. 

 

 

GMIEA (Gabinete Municipal da Iniciativa, Empreendedorismo e Apoio ao 

Associativismo) 

 Atendimentos realizados numa lógica de apoio e acompanhamento aos munícipes interessados 

e/ou que desenvolverem projectos de criação do próprio emprego – 83 atendimentos realizados; 

 Apoio à elaboração de candidaturas a meios de financiamento, com vista à criação do próprio 

emprego: 3 candidaturas entregues; 

 Participação na sessão de apresentação da 5ª Fase do MODCOM; 

 Visita à Feira de Emprego de Caldas da Rainha: EMPREGA 2010; 

 Coordenação técnica dos Estágios Curriculares na CMP; 

 Colaboração com a ADEPE, no âmbito do projecto de parceria AZIMUTE 270º; 

 Colaboração com o Pelouro da Cultura, nomeadamente com a presença nas sessões do 

Inventário Participativo, no âmbito do CIAB - Centro Interpretativo da Atouguia da Baleia; 

 Reunião com a ANDC – Associação Nacional de Direito ao Crédito, com vista à preparação de 

mecanismos de articulação/parceria com estes; 

 Participação em reunião com o representante do Centro de Actividades do Casais de Júlio; 

 Semana da Juventude 2010: preparação de reuniões com vista à execução da Semana da 

Juventude 2010, com as associações juvenis do concelho de Peniche, decorridas a 15/04/2010 e 

a 26/05/2010; preparação e envio para as associações juvenis concelhias de documento de 

trabalho com vista ao planeamento da actividade; 

 Preparação e participação no Programa de Rádio da 102 FM, “Espaço Solidário”, relativo ao 

tema “Empreendedorismo”, no dia 14/04/2010; 

 HORTAS DE PENICHE – II Mostra Agrícola do Concelho:  

o Elaboração do relatório da actividade; 
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o Apoio técnico na organização da II Mostra Agrícola do concelho de Peniche. 

 Apoio na organização da III Feira de Ensino, Formação e Emprego – ORIENT@-TE e 

participação no evento; 

 Associativismo:  

o Apresentação pública do GMIEA, nomeadamente da sua planificação de actividades no 

que concerne ao trabalho a desenvolver na área do associativismo, no dia 18/02/2010, 

no Lugar da Estrada; 

o Preparação de informações relativas a pedidos efectuadas pelas associações e 

acompanhamento/articulação com os vários serviços no sentido da execução dos 

mesmos: 23 informações; 

o Participação em reunião com os representantes do Centro de Convívio e Cultura de 

Geraldes; 

o Colaboração com o Pelouro da Cultura, nomeadamente com a presença nas seguintes 

reuniões junto de associações locais: 

 Apresentação do CIAB- Lugar da Estrada; 

 Inventário participativo – União Desportiva e Cultural de S. Bernardino – 

11/03/2010; 

 Inventário participativo – União 1º de Dezembro da Atouguia da Baleia – 

12/03/2010; 

 Inventário participativo – Centro Cultural e Recreativo de Geraldes – 

18/03/2010. 

 2 Visitas a empresas; 

 

 

Habitação Social / Gestão Social dos Bairros  

 Foram efectuados 394 atendimentos a munícipes: inquilinos dos bairros sociais pertencentes à 

Câmara Municipal de Peniche, munícipes a aguardarem habitação social, munícipes a 

solicitarem abertura de processo de pedido de habitação bem como outros cujas situações foram 

sujeitas a diversos encaminhamentos; 

 Foram efectuadas 5 propostas de realojamento relativas a agregados familiares em situação de 

risco social que possuíam processo de pedido de habitação na Câmara Municipal de Peniche; 

 Foram efectuadas 2 propostas de permuta de habitação tendo em conta que um agregado 

familiar encontrava-se em sobreocupação adequando assim a tipologia ao número de elementos 

do agregado familiar e outro tinha graves problemas de saúde crónicos necessitando de um fogo 

em rés-do-chão; 

 Foram entregues, 3 habitações a titulares de pedido de habitação na Câmara Municipal e 2 em 

condição de permuta. 

 Proposta de atribuição atípica de habitação devido à necessidade de realojamento de residente 

no Grupo Desportivo de Peniche, no seguimento das obras de recuperação do Fosso da 

Muralha, intervenção Co-financiada pelo FEDER; 

 Procedeu-se aos cálculos para definição do valor das rendas de casa relativos aos 

realojamentos efectuados; 
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 Participação em 3 reuniões de Condomínio, em representação da Câmara Municipal de Peniche, 

relativas a fogos propriedade da Câmara Municipal que estão situados em edifícios com 

condomínio formado;  

 Foram efectuadas sete informações para alteração de titularidade e revisão do valor da renda e 

1 informação para reapreciação do valor da renda; 

 Efectuaram-se contactos com diversos serviços camarários e/ou com outras instituições para 

resolução e/ou sinalização dos problemas emergentes, nomeadamente:  

o DCC/DOM; DEA; Secção de Pessoal; Gabinete Jurídico; Serviços Administrativos; 

Fiscalização Técnica; Cantina do CSPCMP; SMAS; GIP; Centro de Emprego; 

Segurança Social; Centro de Saúde de Caldas da Rainha; Centro Hospitalar Oeste 

Norte; Centro de Saúde de Peniche; Banco Alimentar; Hospital de Santa Maria, Instituto 

de Reinserção Social, PSP, Crioeste, Cercipeniche; EDP; SMAS, Centro de Dia da 

Serra e IHRU. 

 Esta articulação surge no âmbito das necessidades de intervenção: - ao nível do edificado; - no 

acompanhamento às situações de pobreza no sentido de colmatar as carências a nível das 

necessidades humanas básicas e nas necessidades ao nível da saúde; - no cumprimento dos 

planos de inserção. 

 Frequência de acção de formação sobre a plataforma digital de “Gestão de Habitação e Rendas” 

relativas ao parque habitacional do Município; 

 Contínua actualização dos processos dos inquilinos dos fogos municipais na plataforma digital 

de gestão de habitações e rendas; 

 Introdução de dívidas de rendas na plataforma digital de gestão de habitação e rendas e 

realização de plano de pagamentos para assinatura de acordos de amortização de dívidas; 

 Foram assinados 20 acordos de amortização de dívidas de rendas.  

 Foram realizadas cerca de 20 vistas domiciliárias ao bairro do Calvário: para averiguação de 

necessidade de “emparedar” fogos devolutos, alvo de vandalização e ocupação indevida; para 

acompanhamento social de famílias; para identificação de problemas a nível do edificado; 

 Elaboração de diversas informações sociais para sinalização de fogos camarários com 

necessidade de reparações, assim como, de outros problemas sociais; 

 Procedeu-se ao registo de actividades e à actualização de informação nos processos de 

habitação; 

 Articulação com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, através de visitas com o 

Engenheiro da entidade referida, a fogos devolutos pertencentes ao Instituto para estreita 

colaboração no sentido de atribuir estes fogos a utentes com pedido de habitação na Câmara 

Municipal; 

 Articulação com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, para entrega de 

habitação deste instituto a titular de processo de pedido de habitação da Câmara Municipal. 

 Foram efectuadas visitas domiciliárias a todos os residentes dos bairros, pertencentes à Câmara 

Municipal, que não efectuaram a entrega dos documentos solicitados para actualização das 

rendas, de forma a alertar para a necessidade de o fazerem e quais as consequências da não 

entrega.  

 Actualização das rendas anuais e bienais. 

 Participação numa reunião de Câmara, para apresentação do ponto de situação relativo à 

candidatura do Município ao Programa PROHABITA. 

 Participação em duas reuniões no âmbito do Programa PROHABITA. 
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 Promoção de uma reunião com a Vereadora responsável pelo Pelouro da Acção social no 

Município de Alcobaça, para discutir os temas do realojamento e da inserção social da 

população cigana. 

 Vistoria às antigas instalações da creche “Traquinas” em conjunto com equipa de técnicos da 

Câmara Municipal de Peniche para averiguação de problemas relacionados com infiltrações em 

habitação particular. 

 

 

Regulamento de Acesso à Habitação Municipal em Regime de Renda Apoiada 

 Elaboração do Projecto de Regulamento de Acesso à Habitação Municipal em Regime de Renda 

Apoiada.  

 Reuniões com a jurista para discussão de proposta de regulamento.  

 

 

Porta 65  

  Divulgação dos diferentes períodos de candidatura do Programa Porta 65 Jovem do IHRU, que 

consiste numa mediada de apoio ao Arrendamento Jovem, disponibilizando apoio na elaboração 

de candidaturas aos jovens interessados; 

  Apoio na elaboração de 31 candidaturas e submissão de 16 candidaturas ao referido Programa 

de Apoio; 

 Participação numa acção de formação no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento 

Jovem, no IHRU no dia 17/05/2010, em Lisboa. 

 

 

Concursos para Admissão Pessoal  

 Integração dos júris para condução dos procedimentos concursais para preenchimento de 

lugares nas seguintes áreas:  

o Técnico Superior de Antropologia 

o Técnico Superior de Educação Social 

o Técnico Superior de Gerontologia 

o Técnico Superior de Conservação e Restauro 

o Técnico Superior de Recreação, Lazer e Turismo 

o Assistente Técnico na área da Acção Social  

 

 

Semana da Juventude 2010 – Peniche JovFest:  

 Organização, coordenação e execução da Semana da Juventude, tendo decorrido para o efeito: 

o 3 Reuniões com os vários grupos/associações juvenis  para preparação do evento;  

o 10 Reuniões com os vários intervenientes no evento para  organização geral do 

mesmo;  

o Articulação com os vários departamentos camarários e diversas entidades externas 

para a realização do evento; 

o Organização e acompanhamento da recolha fotográfica à Ilha da Berlenga, para a 

exposição “Berlenga, Maravilha Natural”; 
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o Organização e dinamização da Animação de rua; 

o Organização do espaço para a dinamização das diversas actividades; 

o Divulgação e acompanhamento das actividades realizadas. 

 Reunião de avaliação com os grupos/associações juvenis participantes na organização do 

evento. 

 

 

Organização e Funcionamento da Equipa  
 

 Orientação de quatro Programas do Instituto Português da Juventude em OTL (Ocupação de 

Tempos Livres): 

o Três de curta duração que decorreram entre Agosto e Setembro, desenvolvidos no 

Centro de Convívio do Município; 

o Um de longa duração que decorreu entre Setembro e Novembro, desenvolvido no 

Centro de Convívio do Município; 

 Orientação de um estágio curricular de um formando do Curso Profissional Técnico de 

Secretariado da Escola Secundária de Peniche, que decorreu no mês de Julho, no âmbito da 

Secretaria do Serviço Municipal de Acção Social; 

 Actualização do link da Acção Social no âmbito do site da Câmara Municipal de Peniche;  

 Realização de Reuniões quinzenais de equipa.  
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7.2 Cultura 

 

A cultura desempenha um papel decisivo na promoção de uma política de valorização territorial e de 

favorecimento da coesão social. Reconhecendo esta dimensão transversal, foram desenvolvidos vários 

projectos, actividades e eventos, centrados na valorização da identidade e cultura locais, promoção da 

cidadania e coesão social, formação de públicos para a cultura e na valorização dos agentes culturais 

concelhios, dinamizados a partir dos equipamentos culturais da autarquia, nomeadamente, a Fortaleza de 

Peniche (Museu Municipal e Estúdio Municipal de Dança), a Biblioteca Municipal e o Edifício Cultural 

(Sala de Exposições).   

 

 

Programa de actividades desenvolvido pelo Pelouro da Cultura: 

 

MUSEU MUNICIPAL 

 Registo de entradas no Museu Municipal, contemplando 35898 entradas, das quais 20651 foram 

pagas, correspondendo a uma receita de € 30.764,80; 

 Orientação de 272 visitas a grupos no âmbito do serviço educativo; 

 Digitalização de 474 documentos para inserção em contexto de inventário; 

 Actualização de 1635 registos de fichas de inventário na aplicação “In Patrimonium” 

 Exposição “75 Anos da Instalação da Prisão Política…”, no núcleo dedicado à Resistência 

Antifascista, registando 35.898 visitas; 

 Exposição “Pesca em Peniche: 50 anos de Rádios, Sondas e Sonares…”, de 1 de Janeiro a 6 de 

Abril de 2010, na Sala do Governador, registando 4.156 visitas; 

 Exposição evocativa do 400º Aniversário da Elevação de Peniche a Sede de Concelho: 

“Peniche, a Chave do Reino…”, entre 12 de Novembro de 2009 e 31 de Outubro de 2010, no 

Salão Nobre, registando 28748 visitantes em 2010, num total de 30763 visitantes, 

 Exposição “25 de Abril um Cravo Vivo de Sonho”, entre 25 de Abril e 19 de Setembro de 2010, 

na Sala do Governador, desenvolvida em colaboração com a URAP, registando 21737 visitas, 

 Exposição “A República está nas Rua - Reflexos da Revolução na Toponímia da Vila de 

Peniche”, inaugurada a 5 de Outubro, na Sala do Governador, com 8902 visitantes em 2010; 

 Evocação do 50º aniversário da Fuga Colectiva da Cadeia do Forte de Peniche (3 de Janeiro); 

 Dinamização do Ciclo de Conferências do Forte, com as conferências "Memória - Resistência e 

Arquitectura" (23 de Abril), com a presença de Álvaro Siza Vieira, António Borges Coelho e 

Carlos Magno e “Mar: Economia e Inovação” (9 de Junho), com a participação de Joaquim 

Borges Gouveia, tendo como palco a Fortaleza de Peniche. 
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

 Projecto de definição e implementação da rede museológica municipal; 

 Processo de instalação do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia (CIAB), com 

desenvolvimento, em articulação com o Pelouro da Solidariedade Social, do projecto Inventário 

Participativo do Património Cultural, contemplando: 15 tertúlias nas diversas povoações da 

Freguesia de Atouguia da Baleia, com mapeamento participativo de pontos de interesse 

patrimonial, com total aproximado de 230 participantes; 6 caminhadas de reconhecimento; 

entrevistas de grupo e respectiva transcrição; recolha de espólio fotográfico; acompanhamento, 

inventariação e registo audiovisual de várias festividades religiosas: Procissão dos Passos e 

Festa de Verão, em Atouguia da Baleia, Procissão nocturna entre Consolação e Lugar da 

Estrada e Círio dos Bolhos ao Senhor Jesus do Carvalhal; 

 Acompanhamento técnico da 2ª Fase da obra de recuperação da Igreja de S. José (CIAB); 

 Intervenção de conservação preventiva, conservação e restauro de espólio do CIAB; 

 Intervenção de recuperação da Fonte Gótica (Vila de Atouguia da Baleia), desenvolvida pelos 

técnicos superiores de conservação e restauro da autarquia, concluída em Abril; 

 Continuação do projecto “Rota das Igrejas do Concelho de Peniche", desenvolvido em 

colaboração com Paróquia de Peniche, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Serra d’ El-Rei, a 

Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, 

com início da segunda fase a 17 de Junho; 

 Coordenação logística do projecto de investigação do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda. 

No âmbito deste projecto tiveram lugar duas campanhas desenvolvidas por equipa de 

arqueologia liderada pelos arqueólogos Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Eurico 

Sepúlveda e Inês Ribeiro, com o apoio logístico e técnico da Câmara Municipal de Peniche, nos 

períodos de 27 de Março a 3 de Abril e de 19 de Julho a 14 de Agosto. 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 da 

referida colecção; 

 Tratamento de dessalinização de materiais arqueológicos subaquáticos, provenientes do sítio 

dos Cortiçais e da obra de Requalificação do Fosso da Muralha de Peniche; 

 Emissão de pareceres relativos a projectos a desenvolver em áreas consideradas de interesse 

arqueológico; 

 Participação na Fiscalização da Obra de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche. 

 Participação no Conselho Consultivo no âmbito dos Programas de Promoção de Acessibilidades 

no concelho de Peniche; 

 Colaboração no processo de afectação à autarquia de imóveis históricos de índole militar no 

âmbito da implementação do Plano de Acção do Oeste; 

 Apoio a trabalhos académicos versando as temáticas da cultura e património locais; 

 Desenvolvimento de projecto de Imagoteca Municipal (banco de imagens relativo ao concelho de 

Peniche); 

 Participação na Semana das Profissões, dinamizada na Escola EB.2.3 de Atouguia da Baleia, 

nos dias 10 e 11 de Fevereiro; 

 Participação na III Convenção “Sou de Peniche”, que decorreu nos dias 11 e 12 de Junho, no 

Auditório do Edifício Cultural, com a apresentação de comunicação “Rota das Igrejas do 

Concelho de Peniche - Promoção e Valorização do Património Histórico-Religioso”; 
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 Dinamização de actividades de valorização, fruição e educação cultural, no âmbito do Dia 

Internacional do Monumentos e Sítios “Património Rural, Paisagens Culturais”, contemplando a 

realização de percursos pedestres por Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d´ El-Rei, nos dias 17 e 

18 de Abril; 

 Dinamização de conjunto de acções de conservação do património cultural edificado, no âmbito 

das Jornadas Europeias do Património (“Património: um mapa da História”, a 25 e 26 de 

Setembro), contemplando intervenções na Fonte dos Loureiros (Geraldes), Fonte do Cachocha 

(Casais Brancos), Fonte dos Namorados (Reinaldes) e Poço da Violante (Ribafria). 

 

 

ESTÚDIO MUNICIPAL DE DANÇA 

 N.º de utentes que frequentaram o EMD no ano lectivo 2009/2010: 113; 

 Arrecadação da receita proveniente da prestação do serviço em 2010; 

 Espectáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança, realizado no Fórum da Parreirinha; 

 Espectáculo de encerramento do ano lectivo 2009/2010 do EMD, realizado no Fórum da 

Parreirinha; 

 Reunião de Apresentação do Estúdio Municipal de Dança com os Encarregados de Educação; 

 Elaboração e aprovação, em reunião de Câmara, a 23 Setembro, das Normas do 

Funcionamento do Estúdio de Dança 

 Preparação do ano lectivo 2010/11 do Estúdio Municipal de Dança. 

 

 

ACÇÃO CULTURAL 

 Exposição Colectiva de Pintura de Helena Zyryanova, Lina Félix e Nino Félix, patente ao público 

na Sala de Exposições do Edifício Cultural; 

 “Exposição de Escultura “O Pulsar da Pedra”, da autoria de Xico Nico, a decorrer na Sala de 

Exposições do Edifício Cultural; 

 Exposição “Raul Solnado – Podió chamá-lo”, organizada em colaboração com o Museu Nacional 

do Teatro, patente ao público na Sala de Exposições do Edifício Cultural, entre 15 de Março e 2 

de Maio. No dia da inauguração tiveram lugar dois eventos evocativos: Cerimónia de atribuição 

de nome de rua em memória de Raul Solnado e Conversas soltas sobre Raul Solnado, 

actividade moderada por Vítor de Sousa. Após esta actividade teve lugar a abertura da 

Exposição “Raul Solnado – Podió chamá-lo”, que contemplou rábula sobre Raul Solnado, 

protagonizada pelo actor José Raposo.  

 Exposição “Impressões”, da autoria de Fátima Pedro, patente ao público na Sala de Exposições 

do Edifício Cultural; 

 Exposição “Rui Mota Carmo - O Mar e a Natureza revisitados pelo olhar do pintor”, patente ao 

público na Sala de Exposições do Edifício Cultural; 

 Exposição “Amar Peniche”, de Ida Guilherme, patente ao público na Sala de Exposições do 

Edifício Cultural; 
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 Exposição “Viva a República! … em digressão”, exposição itinerante da Comissão Nacional para 

as Comemorações do Centenário da República, instalada no Largo 5 de Outubro (Cidade de 

Peniche); 

 Exposição “Pinturas com a boca - sem limites”, de Nuno Rodrigues, patente ao público na Sala 

de Exposições do Edifício Cultural; 

 Exposição “Celebração da Cultura Costeira”, exposição itinerante produzida pela Mútua dos 

Pescadores em colaboração com a ADEPE, patente ao público na Sala de Exposições do 

Edifício Cultural; 

 Exposição “Presépios em terracota”, de Isilda Aires, patente ao público na Sala de Exposições 

do Edifício Cultural; 

 Apoio no desenvolvimento do projecto “A poesia anda por aí”, com as actividades "Poesia na 

Prisão, Poemas de Liberdade", que teve lugar no Museu Municipal, no dia 23 de Abril, e 

“Impressões poéticas em português com sotaque”, realizada no dia 28 de Maio, tendo como 

palco a Sala de Exposições do Edifício Cultural. 

 Concerto Jazz e Poesia – PREC e Hanna Marshall, evento que decorreu na Capela de Santa 

Bárbara (Fortaleza); 

 Colaboração com o Pelouro da Juventude, na sessão de lançamento do livro “Sara, a luz” da 

autoria de Sandra Morato, que teve lugar no dia 9 de Julho, na Capela de Santa Bárbara, na 

Fortaleza. 

 Sessão de lançamento da obra “Peniche pelos caminhos do Passado – Volume I – Vida 

Religiosa”, da autoria de Fernando Engenheiro, evento que teve lugar no auditório do Edifício 

Cultural, integrado no programa do Dia do Município. 

 Colaboração com o Pelouro da Juventude na preparação da Semana da Juventude, a decorrer; 

 Participação e colaboração na dinamização na “Semana Tanto Mar” (Dia 1), dinamizada pela 

Fórum Estudante e pela autarquia; 

 Programação das actividades a dinamizar pelo Pelouro da Cultura no âmbito do Programa Abril 

– Mês da Liberdade 

 Desenvolvimento, em articulação com vários pelouros, de Folheto de divulgação dos eventos 

culturais, desportivos e lúdicos a decorrerem no presente ano.   

 Desenvolvimento de projecto de Agenda Cultural e Desportiva Municipal, em articulação com 

diversos pelouros da autarquia. 

 Preparação de proposta de Plano de Actividades e Orçamento para 2011 no âmbito do Pelouro 

da Cultura.  

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 “A aventura dos descobrimentos”: 5 acções com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico; 

 “Provérbios de sempre”: 9 acções com turmas do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino 

Básico; 

 “A Hora do Conto”: 29 acções, algumas das quais seguidas de visitas orientadas à Biblioteca ou 

oficinas de expressão plástica; 

 “Era uma vez um Rei”: 8 acções com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico; 

 “Uma tarde com a Poesia”: 7 acções com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico; 
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 “Uma Simples História”: 2 acções com turmas do 2º e 3º ano do Ensino Básico; 

 “Contos no Lar”: 3 acções para a comunidade idosa; 

 “Lendas de Portugal”: 6 acções com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico; 

 “Animais do Mundo”: actividade para turmas do 1º ano do Ensino Básico; 

 “Grandes compositores”: 3 sessões para turmas do Jardim de Infância e do 4º ano de 

escolaridade; 

 Visita orientada à Biblioteca: 5 visitas com alunos da Universidade Sénior e do 1º ciclo do Ensino 

Básico; 

 “Noite de Poesia”, “Sessões de Poesia” e “A Poesia anda por aí”: 9 acções para a comunidade 

escolar e o público em geral; 

 Entrega dos prémios do concurso “Rendas d’escritas”, nas escolas participantes; 

 Entrega dos prémios dos VIII Jogos Florais da Renda de Bilros de Peniche, na Escola Municipal 

de Rendas; 

 “As rendas de bilros vão à escola”: 27 sessões com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico, 

 Tarde Sénior “Histórias, Rimas e Memórias”, no auditório do Edifício Cultural, com a participação 

de 60 idosos; 

 Apoio no Espectáculo Comemorativo do Dia Mundial da Dança, realizado no Fórum da 

Parreirinha, no dia 30 de Abril; 

 Exposição bibliográfica e placard biográfico “José Saramago: 1922-2010”, na Biblioteca 

Municipal (por ocasião da sua morte), 

 Exposição bibliográfica e placard biográfico “Matilde Rosa Araújo: 1921-2010”, na Biblioteca 

Municipal (por ocasião da sua morte); 

 Exposição bibliográfica “Monarquia decadente, República nascente: personagens e cenários”, de 

1 a 29 de Outubro, na Biblioteca Municipal; 

 Exposição de cartazes “Letras e Cores, ideias e autores da República”, na Biblioteca Municipal; 

 Exposição bibliográfica e placard biográfico “Prémio Nobel da Literatura 2010: Maria Vargas 

Llosa”, na Biblioteca Municipal; 

 Biblioteca de Praia, na Casa dos Calafates; 

 

 

7.3 Educação 

 

Conselho Municipal de Educação (CME) 

O Conselho Municipal de Educação, ao longo do ano 2010, reuniu cinco vezes. Das reuniões realizadas 

destacam-se as seguintes actividades:  

 Apresentação e análise do relatório de monitorização da carta educativa do Município. 

 Constituição de diferentes grupos de trabalho (plano de actividades, temáticas de interesse local, 

comissão de monitorização da carta educativa). 

 Apresentação do plano de actividades do CME para o quadriénio 2010/2013 composto por três eixos 

principais: I) Monitorização, II) Formação/Sensibilização, III) Investigação/Qualificação. 
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Actividades de Enriquecimento Curricular 

O modelo dos anos lectivos anteriores – Ensino do Inglês; Actividade Física e Desportiva e, Movimento 

Música e Drama, voltou a ser implementado, no âmbito do protocolo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Peniche e os Agrupamentos de Escolas do concelho. 

Enquanto entidade Promotora, a Câmara Municipal de Peniche, tem vindo a sensibilizar os professores 

para promoverem diferentes actividades, tais como: comemoração de dias temáticos, “as rendas de bilros 

vão à escola”, regime de fruta escolar. 

Os temas a trabalhar ao longo do ano lectivo 2010/2011, distribuem-se da seguinte forma: 

 Movimento Música e Drama: As Rendas de Bilros vão à Escola; 

 Ensino do Inglês: Regime de Fruta Escolar; 

 Actividade Física e Desportiva: Os Jogos Tradicionais. 

 

Actividades de Enriquecimento Curricular: Que Práticas? 

A Câmara Municipal de Peniche a convite da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e 

do Programa K’CIDADE da Fundação Aga Khan, participou no encontro “Actividades de Enriquecimento 

Curricular: Que Práticas?”. Esta iniciativa teve lugar no Centro Ismaili em Lisboa e, contou com a 

realização de diversos Workshops com momentos de debate e uma conferência. 

Com o objectivo de divulgar as boas práticas no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular, a 

Câmara Municipal de Peniche apresentou o projecto “As Rendas de Bilros vão à Escola” no Workshop 

designado “Pais e Comunidade”. O projecto, recebido com admiração e entusiasmo pela plateia, mostrou 

algumas das potencialidades da escola enquanto agente articulador com a comunidade. 

  

Apoio Informático nas Escolas 

O gabinete de Informática da Câmara Municipal presta apoio a todas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardins-de-infância. Ao nível da manutenção preventiva e de intervenção, quando solicitado, de 

software (sistemas operativos, anti-vírus, instalação de software), e de hardware, (reparação de avarias, 

ligação á Internet e quadros interactivos). 

 

Regime Europeu de Fruta Escolar (RFE) 

A Câmara Municipal de Peniche iniciou a distribuição semanal de fruta em todas as escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico no mês de Janeiro de 2010. No âmbito das medidas de acompanhamento, o Pelouro da 

Educação editou o livro “Fruta nas Escolas” e distribuiu materiais pedagógicos no âmbito da temática. 

Para o ano lectivo 2010/2011 foi feita nova candidatura. Este ano a distribuição será feita ao longo de 30 

semanas, duas vezes por semana, com a inclusão de novos frutos e hortícolas (nomeadamente: cenoura, 

tomate, uva, laranja, cereja e pêssego). 

 

Refeições Escolares 
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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 de refeições 

escolares, nomeadamente na EB1 de Geraldes e na EB1 N.º6 de Peniche (Prageira). 

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, Escola Secundária, Cercipeniche, Associação  para o  Jardim Infantil de Ferrel, Centro Social da 

Bufarda e Juntas de Freguesia para a implementação das refeições escolares. 

A Câmara Municipal tem vindo, de forma progressiva, a alargar este serviço, tendo já ultrapassado as 500 

crianças. 

 

Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar 

A Educação Pré-Escolar contribui de forma significativa para o desenvolvimento das crianças, 

assumindo-se como o ponto de partida do percurso escolar. Por conseguinte deve ser encarada não só 

como uma resposta institucional face às necessidades da sociedade actual, mas como uma etapa fulcral 

da Educação Básica que engloba três dimensões fundamentais: social, educativa e preventiva. 

Ao Município cabe apoiar a Educação Pré-Escolar e promover as componentes não pedagógicas que 

integram o Serviço de Apoio à Família, designadamente: o Prolongamento de Horário e o Serviço de 

Refeição. Este serviço está disponível nos seguintes Jardins-de-Infância: Casal Moinho, Bufarda e 

Geraldes. 

 

Parque Escolar - Apetrechamento e Intervenções nas Escolas 

Todo o Parque Escolar, da competência da autarquia, foi alvo de intervenção, manutenção e 

apetrechamento, nomeadamente ao nível de mobiliário e equipamentos tecnológicos (quadros 

interactivos, Internet, colocação de sistemas de alarme, etc.). Ao nível de intervenções nos edifícios 

escolares destaca-se:  

 EB1 de Geraldes onde entrará em funcionamento, este ano lectivo, uma Unidade de Ensino 

Estruturado, foram criadas condições de acessibilidade à sala de aula, tendo a mesma sido 

intervencionada e apetrechada, garantindo as condições necessárias ao funcionamento de uma 

unidade deste tipo. Foi ainda criada uma horta pedagógica.  

 EB1 de Ferrel foi alvo de uma grande intervenção no edifício, ao nível de tectos, telhado, caixilharias 

das janelas, pavimento e, ainda, remodelação das instalações sanitárias.  

 EB1 de Atouguia da Baleia foi intervencionada ao nível de pintura interior e exterior e espaço de 

recreio. 

  Na EB1/JI de Ribafria foram substituídas as caixilharias das janelas das salas de aula.  

 EB1 n.º2 de Peniche foi alvo de intervenções ao nível do espaço de recreio e zonas de equipamento 

infantil.  

 EB1 de Serra D’ El-Rei foi intervencionada ao nível do pátio escolar.  
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Bolsas de Estudo para o Ensino Superior 

Com o espírito de continuar estimular e apoiar o aumento da qualificação de recursos humanos no 

concelho, no ano lectivo 2010/2011, o Município disponibilizou 13 Bolsas de Estudo. Este ano 

candidataram-se a bolsa de estudo 24 alunos.  

 

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e Dia Mundial da Água em Peniche 

O Pelouro da Educação colaborou com a iniciativa que decorreu em Março, estiveram presentes mais de 

500 crianças do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Esta iniciativa inseriu-se nas 

comemorações do Dia Mundial da Árvore (21 de Março) e Dia Mundial da Água (22 de Março), foram 

plantadas árvores no caminho envolvente da Albufeira de São Domingos.  

O Município procurou envolver a comunidade educativa na iniciativa, dada a importância que assume a 

sensibilização para a preservação dos espaços que envolvem a albufeira, que assegura uma parte 

significativa da água para consumo humano do nosso concelho. 

 

Transportes Escolares | Passe 4_18 

A Câmara Municipal aderiu ao Passe 4_18. Este passe abrange os estudantes do ensino não superior, 

dos 4 aos 18 anos, inclusive, assumindo-se como complemento social alternativo ao transporte escolar 

previsto no Decreto-Lei n.º299/84, de 5 de Setembro, e respectiva regulamentação. 

Os alunos que se encontram em idade superior para frequência da escolaridade obrigatória e/ou ensino 

secundário (até aos 18 anos) podem usufruir deste Passe Escolar, existindo claras vantagens da sua 

utilização: permite uma utilização durante doze meses (com início em Setembro), sem qualquer limite de 

quantidade de viagens podendo ser utilizado em qualquer dia da semana, desde que dentro da área 

geográfica, ou do percurso, para o qual o Passe seja válido. Com um custo, para o aluno, de 50% do seu 

valor total, pode usufruir de deslocações sempre que necessite, seja em época de exames, para 

realização de trabalhos de grupo, por motivo de frequência em aulas de apoio, por necessidade de 

deslocação à biblioteca, ou por outro qualquer motivo que implique deslocação do aluno ao 

estabelecimento de ensino/regresso a casa, extra horário escolar. 

 

Expediente de Limpeza e Comunicação 

 Para atribuição do subsidio de expediente de limpeza e comunicações, às escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardins-de-Infância, foram utilizados os seguintes critérios: número de alunos; número de salas; 

valor por aluno e valor por sala. 

 

Acção Social Escolar 

A autarquia mantém a política de auxílio às famílias, no que se refere à Acção Social Escolar, para livros 

e material escolar. Este é um apoio fundamental para as famílias do concelho. 

 

Corta Mato Escolar Concelhio 
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O Corta mato concelhio realizou-se dia 20 de Janeiro, no “Parque da Cidade”, numa parceria com as 

Escolas do concelho, nomeadamente: EB 1,2,3 de Peniche; EB 2,3 de Atouguia da Baleia; EB 2,3 D. Luís 

de Ataíde e a Escola Secundária de Peniche. Estiveram também envolvidos os Bombeiros Voluntários de 

Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche. Em 2010 participaram 1053 alunos, dos quais 857 concluíram 

a prova.  

 

Corrida do 1.º Ciclo – Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche (AEC) 

A corrida do 1.º Ciclo realizou-se a 26 de Março e contou com a participação de 400 alunos. Este evento 

promove o convívio entre alunos, uma oportunidade para os alunos da EB1 N.º3 e EB1 N.º5 conhecerem 

a Escola Sede do Agrupamento.  

 

V Triatlo Escolar 

A organização ficou a cargo dos grupos disciplinares de Educação Física do Agrupamento Vertical de 

Escolas de Peniche e da Escola Secundária, com o apoio da Câmara. A prova realizou-se no dia 2 de 

Junho, e contou com a participação de 100 alunos, distribuídos pelos diversos escalões. 

 

1º Duatlo Escolar de Peniche 

Numa iniciativa conjunta – EB 1,2,3, Escola Secundária de Peniche, Federação de Triatlo de Portugal e 

Câmara Municipal – realizou-se no dia 17 de Março o Duatlo Escolar. Participaram 74 alunos, distribuídos 

pelos vários escalões. 

 

Desfile de Carnaval Escolar  

O desfile de Carnaval Escolar organizou-se pelas artérias centrais da cidade de Peniche. O desfile contou 

com a participação de cerca de 1300 crianças que integram os diversos estabelecimentos da rede pública 

e privada da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Mês de Março – As Rendas de Bilros vão às Escolas  

O projecto “As rendas de Bilros vão à Escola” dinamizado no mês Março, em todas as escolas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico do Concelho, teve como objectivos divulgar e fomentar a arte da Renda de Bilros junto 

dos mais jovens. Contou com a dinamização de Horas do Conto, tendo por base “Uma simples história” 

de Joaquim Meireles. Em todas as escolas estiveram expostos trabalhos realizados pelos alunos, 

realizados no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

Estiveram presentes dezenas de rendilheiras a trabalhar ao vivo nas escolas, foi distribuído o livro “As 

Rendas de Bilros vão à Escola” a todos os alunos e, lançado o concurso de prosa e poesia “Rendas 

D’Escritas”. 
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Orienta-te – Feira de Ensino, Formação e Emprego 

Nos dias 6, 7 e 8 de Maio, realizou-se a III.ª Edição da Feira de Ensino Formação e Emprego – Orienta-

te, no Pavilhão da EB2,3 D. Luís de Ataíde.  

A Feira, aberta a toda a comunidade destina-se, essencialmente, às faixas etárias mais jovens e, 

também, escolas, instituições governamentais e não governamentais, orientadores profissionais e 

empresas.  

O evento teve como objectivos congregar no mesmo espaço um conjunto de ofertas de ensino, formação 

e emprego; criar um espaço de informação capaz de promover profissões associadas às actividades 

económicas predominantes na região; valorizar a importância de uma aprendizagem ao longo da vida, 

como forma de desenvolvimento pessoal e profissional, através da divulgação dos mecanismos de 

reconhecimento e validação de competências, novas metodologias de ensino, entre outros; incentivar o 

espírito empreendedor, através da promoção de diversos projectos e apoios existentes a nível local e 

nacional. 

 

Mostra Internacional de Rendas de Bilros  

A Câmara Municipal promoveu entre os dias 22 e 25 de Julho, a “Mostra Internacional de Rendas de 

Bilros”. A iniciativa visou realçar a importância da Renda de Bilros de Peniche, divulgando, em 

simultâneo, diferentes técnicas de execução da Renda de Bilros em Portugal e em países europeus 

(Espanha, França, Itália, Bélgica, Eslovénia, República Checa e País de Gales). 

O evento contou com a divulgação de resultados dos “VIII Jogos Florais” e do “XVIII Concurso de Rendas 

de Peniche”. Estes desfiles integraram, além de criações realizadas pelos onze grupos nacionais e 

internacionais, criações com aplicação da Renda de Bilros de Peniche, executadas pelos formandos do 

Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção (CIVEC).  

 

Promoção e Revitalização da Renda de Bilros de Peniche  

Foi assinado um Protocolo entre a Câmara Municipal de Peniche e o Centro de Formação Profissional da 

Indústria de Vestuário e Confecção (CIVEC) para a execução de criações de moda com aplicação das 

rendas de bilros de Peniche, com o objectivo de divulgar e promover este artesanato, a nível nacional.  

Os trabalhos realizados pelos formandos do CIVEC, serão apresentados nos desfiles da Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros que decorrerá em 2011, entre os dias 21 e 24 de Julho.  

 

Natal Penicheiro  

Contou com o apoio do Pelouro da Cultura, nomeadamente no desenvolvimento do programa Natal 

Penicheiro e, teve início a 29 de Novembro de 2010. Das iniciativas promovidas destacam-se: o 

espectáculo da Palhaça Picolé, que envolveu cerca de mil crianças, o ciclo de cinema infantil e o espaço 

de animação infantil - Casa do Pai Natal.  
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7.4 Parque campismo 

 

O Parque de Campismo de Peniche, dada a sua excelente localização e dimensão, assim como os 

preços praticados, é anualmente procurado por milhares de campistas e caravanistas, que vêm nesta 

modalidade de alojamento turístico, uma forma de estar mais próximo da natureza e num ambiente mais 

descontraído.  

De acordo com informação divulgada pelo instituto Nacional de Estatística, a Actividade Turística nos 

parques de campismo nos últimos anos caracteriza-se por duas fases distintas: um período mais recente 

marcado por uma evolução negativa das dormidas de campistas que contrastou, com a fase de 

crescimento verificada entre os anos de 2005 e 2007. Ainda segundo o mesmo instituto, os residentes em 

Portugal correspondem ao principal mercado, assegurando 72% do total de dormidas de campistas (In: 

Instituto Nacional de Estatística, Informação à comunicação social, 27 Setembro 2010).  

O Campismo é, hoje em dia, uma modalidade com importantes repercussões para a actividade turística, 

que se assume cada vez mais, como um pólo gerador de riqueza económica para os Municípios e 

naturalmente para o País.  

A nível local, os campistas/caravanistas contribuem essencialmente para o desenvolvimento de 

actividades comerciais como: super mercados, restaurantes, lojas, transportes, eventos, entre outros.  

No ano de 2010, o Parque de Campismo Municipal de Peniche, foi frequentado por cerca de 34 mil 

pessoas, sendo que, cerca de 28 mil foram Portugueses. Salienta-se ainda o facto de terem sido 

realizadas mais de 95 mil dormidas no Parque.  

 

Como se pode verificar no gráfico anterior, de 2003 a 2009 houve uma evolução tanto no número de 

entradas, como no número de dormidas. No entanto, no ano de 2010 houve uma quebra de cerca de 6% 

no número de dormidas e relativamente à entrada de campistas de 2009 para 2010 houve uma quebra de 

cerca de 7%.  

Seguidamente é apresentado o gráfico relativo ao número de entradas de Portugueses no Parque 

mensalmente. 
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No gráfico seguinte, constata-se o número de entradas anual por nacionalidade.   

 

 

Seguidamente são apresentadas as dormidas dos campistas portugueses distribuídas mensalmente.  
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No gráfico seguinte são apresentadas as dormidas do ano de 2010 distribuídas por nacionalidade. De 

acordo com o gráfico verifica-se que os principais mercados emissores são Espanha, Alemanha, Reino 

Unido e França  

 

 

 

Nos gráficos seguintes são apresentados os movimentos totais de entradas e dormidas.  
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Tendo por base os gráficos anteriores, pode dizer-se que a nível da procura turística, os portugueses 

detêm a grande fatia do mercado (Entradas = 83%, Dormidas = 82%).  

Relativamente aos principais Mercados Emissores, tendo em conta as entradas, destacam-se por esta 

ordem França, Espanha, Alemanha e Reino Unido. Se tivermos em conta as dormidas, verifica-se que se 

destacam Espanha, Alemanha, Reino Unido e França respectivamente, surgindo pequenos nichos de 

mercado como a Holanda, Austrália e Itália. 

 

 

 

7.5 Desporto 

 

Actividades do ano de 2010 

Actividade Data Local Organização  Índice participação 

Corta Mato Escolar Concelhio 20-01-2010 Peniche 
Escolas do 
Concelho 

1053 participantes 

Torneio de Sueca 
 

Início: 05-02-2010 
Final previsto: final 

Mês de Abril 

Associação Cult. Desp. 
Rec. Casais Mestre 

Mendo 
 

Associação Cult. 
Desp. Rec. Casais 

Mestre Mendo 
Apoio: CMP 

26 participantes 

Torneio de Rugby – 
Campeonato Nacional de 

Equipas Emergentes 
07-02-2010 

Peniche – Campo 
Sintético 

Rugby Clube de 
Peniche 

92  participantes 

Workshop de Atletismo e 
Natação – Fundação Francis 

Obikwelu 

12-02-2010 
13-02-2010 
14-02-2010 

Peniche 
Fundação Francis 

Obikwelu 
25  participantes 

Alojamento Casa da 
Juventude 

19-02-2010 
Casa Municipal 

Juventude 

Agrup. 1228 
Escuteiros Atouguia 

da Baleia 
34  participantes 

Torneio de Petanca 21-02-2010 
Assoc. CRD 
Reinaldense 

Assoc. CRD 
Reinaldense 

E 
Clube Lazer 

Santana 

120 participantes 

1ª Gala Muay Thay Cidade de 
Peniche 

27-02-2010 
Peniche – Pav. 

Polivalente 

Academia 
Portuguesa de 

Muay Thay – KRU 
Carlos Pedro 
Apoio: CMP 

22  participantes 
(7 clubes) 

Torneio Interno de Sueca 14-03-2010 
Sociedade Filarmónica 
União 1º Dezembro -  

Atouguia Baleia 

Sociedade 
Filarmónica União 

1º Dezembro -  
Atouguia Baleia 

Apoio: CMP 
 

52 participantes 
(26 equipas) 

4º Torneio das 100 Equipas - 
Sueca 

14-03-2010 
Sociedade Filarmónica 
União 1º Dezembro -  

Atouguia Baleia 

Sociedade 
Filarmónica União 

1º Dezembro -  
Atouguia Baleia 

Apoio: CMP 

256 participantes 
(128 equipas) 

Duatlo Escolar 17-03-2010 Escola EB 1,2,3 Peniche 
Escola EB 1,2,3 

Peniche 
75 participantes 
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Actividade Data Local Organização  Índice participação 

Apoio: CMP 

Projecto Limpar Portugal 20-03-2010 Concelho Peniche Apoio: CMP 100 participantes 

Activ. Comem Dia Mundial da 
Árvore 

22-03-2010 Albufeira São Domingos  Escolas do concelho 

XXIX Mundialito de Futebol 
das Companhias Aéreas – 

Interline 
23 a 27-03-2010 

Peniche – Relvado 
Sintético 

Interline Clube 
Portugal 

Apoio: CMP 

150 participantes 
(6 equipas) 

Corrida do 1º Ciclo 26 
Escola E.B. 2, 3 D. Luís 

de Ataíde 

Escola E.B 1,2,3 
Peniche 

Apoio: CMP 
400 participantes 

VIIº Open Internacional 
Taekwondo “Cidade de 

Peniche” 
27 e 28-03-2010 

Pavilhão 
Gimnodesportivo Escola 

D. Luís Ataíde 

APTO – Assoc. 
Port. Taekwondo 

Oeste 
450 participantes 

Encontro Internacional de 
Jovens – “Water Media 

Interaction” 

27 Março a 3 Abril 
2010 

Casa Municipal 
Juventude 

Associação Juvenil 
de Peniche 

48 participantes 

Torneio Páscoa do Cadaval – 
Torneio Futebol 7 – Escolas 

GDP 
04-04-2010 Cadaval Participação GDP 

 
 
 
 

5ª Concurso/convívio de 
Pesca Desportiva de Mar – 

Núcleo Sportinguista de 
Peniche 

11-04-2010 
Costa do Concelho de 

Peniche 

Núcleo 
Sportinguista de 

Peniche 
117 participantes 

Festival de Sopas 
24 e 25-04-2010 de 

2010 
União Desp. E Cult. São 

Bernardino 
União Desp. E Cult. 

São Bernardino 
 

1º Torneio Escolinhas de 
Futebol “Interjuntas – 

Freguesias da Cidade” 
25-04-2010 

Campo Relvado 
Sintético - Peniche 

Juntas Freguesia da 
cidade 
CMP 

Casa do Benfica 
Peniche 

200 participantes 
(5 clubes e 12 equipas) 

Aquatlo Escolar 28-04-2010 Piscinas 
Escola D. Luis de 

Ataíde 
109 participantes 

Torneio de Bisca de Seis 
Início: Mês Março 

Fim: Mês Abril 
 

Assoc. CRD 
Reinaldense 

Assoc. CRD 
Reinaldense 

 
120 participantes 

Torneio Distrital Mini-
Trampolim 

01-05-2010 
Pavilhão 

Gimnodesportivo Escola 
D. Luís Ataíde 

Serrana- Assoc. 
DCR – Secção 

Ginástica 
 

Evento Solidário – Alunos 
curso  GLTN – ESTTM 

04-05-2010 
Pavilhão 

Gimnodesportivo Escola 
D. Luís Ataíde 

Alunos curso  GLTN 
- ESTTM 

 

1ª etapa Circuito Peniche de 
Surf e Bodyboard 2010 

8 e 9-05-2010 Praia Baleal 
Península de 

Peniche Surf Clube 
60 participantes 

Bênção das Fitas 
Comissão de finalistas de 

2009/2010 – Escola STTM – 
Peniche 

Início do mês de 
Maio 

 
 

Comissão de 
finalistas de 

2009/2010 – Escola 
STTM – Peniche 

 

 

“Artistas em Movimento” 14 e 15-05- 2010 Pinhal Ferrel 
Escola Secundária 

Peniche 
 
 

XIII Convívio de Pesca 
Desportiva de Mar 

09-05-2010 Peniche 
Assoc. DCR “O 
Independente” 

 

Encontro Final 
Multiactividades, Surf e 

Bodyboard – Desporto Escolar 
21 e 22-05-2010 Peniche 

Escola Secundária 
de Peniche, Equipa 
de Apoio às Escola 
do Oeste, EB 2,3 D. 
João das Regras e 
Esc. Internacional 

T. Vedras 

200 participantes 

Concurso de Pesca 
Desportiva 

23-05-2010 
 

 
C.S.P. – C.M.P 

Secção de Pesca 
 

Campeonato Reg. Zona 
Centro – Caça Submarina 

29 e 30-05-2010 Peniche 
Clube Naval 
de Peniche 

33 participantes 
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Actividade Data Local Organização  Índice participação 

 

Festa Encerramento Futsal - 
PAC 

30-05-2010 Peniche PAC 50 participantes 

Triatlo Escolar 02-06-2010 Quebrado Escola Secundária 90 participantes 

Encontro Intergeracional 02-06-2010 
Peniche – Jardim 

Público 
CMP  

Passeio de Cicloturismo entre 
Vale Açôr e Peniche 

05 e 06-06-2010  
Clube BTT Vale de 

Açôr 
30 participantes 

Camp. Surf King of the Grom’s 05 e 06-06-20010 Baleal – Bar Bruno 
Escola de Surf do 

Baleal Lda 
 

XXVII Triatlo Cidade de 
Peniche 

05-06-2010 Peniche 
CMP 
FTP 

410 participantes 

13ª Expedição em autonomia 
às Berlengas em Kayak – 

2010 

12 e 13-06-2010 
 

Peniche – Berlenga – 
Peniche 

Turnauga 
Apoio: CMP 

35 participantes 

2ª etapa Circuito Peniche de 
Surf e Bodyboard 2010 

12 e 13-06-2010 Praia Baleal 
Península de 

Peniche Surf Clube 
60 participantes 

Baleal Surf Fest II 19-06- 2010 Praia Baleal   

31ª Corrida das Fogueiras e 
10ª Corrida das Fogueirinhas 

26-06-2010 Peniche CMP 5100 participantes 

Prova BTT Serra Del Rei 27-06-2010 Serra Del Rei  60 

Travessia a nado Peniche-
Berlenga 

07-07-2010 Peniche-Berlenga --- 7 

Programa Verão Total  – 7 
Maravilhas Naturais de 

Portugal -  Activ. Desportivas 
27-07-2010 Baleal --- 

 
 

--- 
 

Corrida e Caminhada da Praia 
Norte 

08-08-2010 Peniche-Baleal CMP 320 participantes 

Semana da Juventude 2010 – 
Actividades Desportivas 

De 12 a 14-08-2010 Concelho de Peniche 
CMP 

Associações do 
Concelho 

--- 

Semana Tanto Mar 2010 De 01 a 07-09-2010 Peniche 
Fórum Estudante 

Apoio CMP 
50 participantes 

Torneio Internacional de Golfe De 01 a 05-10-2010  
Interline Clube de 

Portugal 
Apoio CMP 

--- 

European Final Ground 
Search – Surf 

05-10-2010 Supertubos   

Trials Rip Curl Pro Peniche – 
Portugal 2010 

06-10-2010 
Supertubos 

Pico da Mota 
Rip Curl 

CMP 
 

Rip Curl Pro Peniche - 
Portugal 2010 

De 07 a 18-10-2010 
Supertubos 

Pico da Mota 
Rip Curl 

CMP 
 

24 Horas ao ar livre 
15 e 16- 10-
2010Outubro 

Pinhal da Cãmara 
Escola Secundária 

de Peniche 
50 

2º Encontro Nac. Kayak 
Fishing Mar 

16 e 17- 10-2010 
Ribeira e Praia da 

Gâmboa 

PESKAYAK - 
Associação 

Portuguesa de 
Pesca em Caiaque 

30 

Nacional de Esperanças de 
Bodyboard 2010 

De 30-10-10 a 01-
11-10 

Peniche 
PPSC 

Apoio CMP 
40 

Aquatlo Escolar 17-11-2010 
Junto Piscinas 

Municipais Peniche 

Escolas 2º e 3º 
Ciclos Peniche 

Apoio CMP 
75 participantes 

3ª Etapa do Circuito de Surf e 
Bodyboard de Peniche 2010 

20 e 21-11-2010  
PPSC 

Apoio CMP 
20 

4ª Etapa do Circuito de Surf e 
Bodyboard de Peniche 2010 

11 e 12-12-2010 Peniche 
PPSC 

Apoio CMP 
20 

Seminário Internacional de 
Taekwondo 

 
 

17 e 18-12-2010 
 

Pavilhão 
Gimnodesportivo da 

Escola EB 2.3 D. Luís 
de Ataíde – Peniche 

 80 
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Actividade Data Local Organização  Índice participação 

Natal Penicheiro 2010 – 
Actividades Desportivas 

Dezembro 2010 Peniche CMP 30 

     

Legenda: 

Actividades Desportivas –  

Actividades Não Desportivas -  

 

 

Gestão de instalações e equipamentos desportivos: 

 Pavilhão da Escola E.B. 2, 3 D. Luís de Ataíde (horário pós-escolar); 

 Campo Relvado Sintético; 

 Casa Municipal da Juventude; 

 Espaço associativo. 

 

 

Apoio a actividades de outros Sectores: 

 CARNAVAL DE PENICHE 2010 (de 12 a 16 de Fevereiro); 

 Dia Mundial da Árvore e Dia Mundial da Água (22 de Março); 

 ORIENTA-TE – Feira de Ensino, Formação e Emprego (de 06 a 08 de Maio); 

 XI FESTIVAL SABORES DO MAR (de 04 a 13 de Junho); 

 SEMANA DA JUVENTUDE 2010 (de 12 a 14 de Agosto de 2010); 

 SEMANA TANTO MAR 2010 (DE 01 A 07 DE Setembro 2010); 

 

 

 

 

7.6 Piscinas municipais  

 

 

A Piscina Municipal e Câmara Municipal de Peniche têm vindo a fazer um esforço para melhor servir a 

população de Peniche e concelho. Para isso, tem vindo a remodelar, conservar e a aumentar os serviços 

na Piscina Municipal, podendo assim satisfazer melhor a 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. 
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Por outro lado, a Câmara Municipal tem vindo ao encontro das dificuldades da população a nível social, 

mantendo o preçário inalterado desde 2007, bem como a cedência do autocarro para transporte de 

seniores das zonas rurais para estes poderem usufruir de actividades na piscina. 

 

No que diz respeito ao lazer, a Câmara Municipal tem vindo a proporcionar a todas as crianças do 1ºCiclo 

a utilização da piscina na actividade de natação ao longo do ano, tem vindo a realizar ao longo da época 

actividades lúdicas, tais como, o Festival de Hidro-Carnaval, onde os utentes da piscina de Peniche 

confraternizam com outras piscinas, a Semana do Pai e da Mãe, onde todos os pais podem confraternizar 

com os seus filhos na actividade de natação, a Semana do Amigo, onde cada utente pode trazer um 

amigo e frequentar a mesma aula, o Festival de Escolas de Natação, inserido no Festival Sabores do 

Mar, onde várias escola de natação de outras piscinas confraternizam entre si e para encerramento da 

época lectiva, realiza-se o Festival de Encerramento, onde todos os utentes (Seniores, Adultos, Crianças 

e Bebés) se juntam em festa. 

 

No que diz respeito à parte desportiva, a Câmara Municipal, tem vindo a acompanhar a Equipa de 

Natação de Competição, a Equipa de Triatlo do PAC, através da celebração de protocolos entre as partes 

e a Escola Secundária através do desporto escolar. 

 

Registo de entradas por mês 
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Receitas mensais 
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8.  SERVIÇO DE TURISMO  

 

Actividades desenvolvidas pelos Serviços de Turismo do Município de Peniche - 

2010 

 

 

Como se pode constar através da Tabela 1, o número de turistas que visitam o Posto de Turismo tem 

acrescido nos últimos anos. O ano de 2010 sofreu uma quebra significativa em relação aos últimos 3 

anos, devido à conjuntura económica que o país e o mundo atravessam e, também ao encerramento do 

Posto de Turismo “Casa dos Calafates” em Novembro de 2010. 

 

 

Tabela 1 – Ocorrência de Turistas/visitantes aos Postos de turismo de Peniche 

Serviços de Turismo 

 

Tentando motivar a deslocação de turistas a Peniche, o executivo municipal tem demonstrado uma 

preocupação constante em aspectos relacionados com a sua representação em diversos eventos 

promocionais que vão ocorrendo no país e no estrangeiro, assim como na melhoria significativa da 

qualidade e quantidade de informação disponibilizada a todos aqueles que nos visitam. 

 

No ano de 2010, mais uma vez o Turismo do Oeste marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, 

que permitiu ao Município de Peniche mais uma representação e a oportunidade de promover o destino 

turístico assim como algumas das actividades a realizar.  

A representação do Município na Mostra de Encaixe de Camariñas (Espanha) e Novedrate (Itália) 

permitiram uma evolução na divulgação da nossa cultura, nomeadamente da Renda de Bilros de Peniche 

e respectiva Mostra Internacional que, em 2010 contou com a presença de diversas comitivas 

estrangeiras, entre as quais: Camarinãs, Málaga, Orense e Museu Marès de la Runa (Espanholas); 

Sebourg (França), Novedrate (Itália); CIPKARSKA SOLA Idrija (Eslovénia); Rhondda Cynon Taf (País de 

Gales); Bruges (Bélgica), Praga (República Checa) e ainda os portugueses de Vila do Conde.  

 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Portugueses 2014 3946 8885 8843 8176 4361 

Estrangeiros 6644 10764 20694 24059 22859 17938 

Total 8658 14710 29579 32902 31035 22299 
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Ainda na área do artesanato local, o Município participou na XXII Edição da FIA Lisboa (Feira 

Internacional de Artesanato). 

Dentro da questão da promoção do destino damos especial ênfase ao programa da RTP “7 Maravilhas 

Naturais de Portugal” aquando da participação da Berlenga como Maravilha da Natureza. 

Ainda relativo a programas televisivos e Órgãos de Comunicação Social nacionais e internacionais, o 

Campeonato RIP CURL PRO esteve em destaque entre os dias 7 e 18 de Outubro. Sendo que, mais uma 

vez em parceria com a RIP CURL e o Município de Peniche, o mesmo campeonato irá realizar-se em 

Peniche entre os dias15 a 24 de Outubro de 2011. 

 

Durante o ano de 2010 foram organizadas pelos Serviços de Turismo várias actividades, dentro das quais 

se podem destacar: 

 Carnaval de Inverno e de Verão; 

 Festival “Sabores do Mar”  

 Mostra de Renda de Bilros de Peniche com a presença de 10 delegações estrangeiras e 1 

nacional 

 VII Artes da Dança 

 Festival de Folclore de Peniche 

 

Outra das tarefas dos Serviços de Turismo consiste em apoiar actividades desenvolvidas por outras 

entidades ou associações. Tal sucedeu, por exemplo, com a colaboração na organização do evento: 

recepção à regata World Cruising Rally Portugal; “Construções na Areia”, promovido pelo jornal Diário de 

Notícias, na praia do Baleal e o RIP CURL PRO 2010. 

Já com alguma experiência do ano anterior relativo ao evento RIP CURL PRO, o Município de Peniche 

tomou as medidas necessárias para assegurar, tanto a segurança de atletas e visitantes como, a 

prestação de informações turísticas/evento e transportes para os vários locais do evento.  

Assim, foram criados dois espaços (tendas) com o intuito de promover o concelho de Peniche e a sua 

identidade através das empresas e serviços locais da “Fileira da Onda”. Um espaço esteve colocado na 

Praia do Pico da Mota, com a presença de material promocional, alusivo ao evento e venda de produtos 

pela Câmara Municipal, sendo que, o outro espaço esteve colocado no areal na Praia de Supertubos, 

com a presença dos expositores que se inscreveram para o efeito, conjuntamente com o espaço da 

Câmara Municipal que contou com material promocional alusivo ao evento. 

Durante o evento contámos com o apoio de colaboradores proveniente do protocolo estabelecido entre a 

Câmara Municipal de Peniche e o Instituto de Emprego e Formação Profissional que prestaram serviço 

de guias distribuídos pelos dois espaços, tenda dos Supertubos e Praia de Prova (Pico da Mota).  

Em termos promocionais, Peniche afirmou-se ainda mais como Peniche - Capital da Onda, dando 

também a conhecer toda a sua riqueza patrimonial, cultural e gastronómica.  

Como já é habito nos nossos serviços, no ano de 2010 procedeu-se à 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, dando a conhecer a aproximadamente a 600 visitantes o concelho de forma mais 

profunda.  
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De modo a divulgar cada vez mais o património tangível e intangível do concelho de Peniche foi levada 

mais uma vez a cabo a iniciativa “ Percursos pelo Património – itinerários históricos”, que consistiram na 

gestão dos percursos do Comboio Turístico durante o período de Verão, incluindo semanalmente, todas 

as quartas-feiras 2 visitas guiadas à Península de Peniche e também os Percursos Pedestres aos 

Núcleos Históricos de Peniche de Baixo e de Peniche de Cima e ao Núcleo Histórico da Atouguia da 

Baleia.  

Durante o ano de 2010, foram desenvolvidas as actividades relacionadas com o normal funcionamento 

dos Serviços 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 e colaboramos com trabalhos de alunos 

da ESTM e outras instituições universitárias.   

No quadro seguinte, encontram-se expostas as principais actividades desenvolvidas, as respectivas 

datas, bem como alguns pormenores relevantes das diferentes iniciativas. 

 

Actividade Data Observação 

Bolsa de 
Turismo de 

Lisboa 

13 a 17 Janeiro 
2010 

Representação do Município de Peniche 

Carnaval 
Penicheiro 

Dezembro 
2009/Janeiro 

2010 

Organização e Coordenação do Evento: 
- Programação do evento; 
- Promoção do evento; 
- Sonorização; 
- Inscrições de participação; 
- Requisição de bancadas a outros municípios; 
- Propostas de publicidade; 
- Elaboração de carta para solicitação de possíveis apoios ao evento; 
- Contactos com os grupos de Carnaval participantes; 
- Regulamento de Carnaval; 
- Contacto com Ministério da Cultura para Protocolo de Promoção de 
Espectáculos; 
- Contacto com Polícia de Segurança Pública para condicionamento de 
trânsito no decorrer do percurso carnavalesco; 
- Comunicações para montagem e desmontagem de bancadas, 
montagem e desmontagem de andaimes, limpeza de ruas antes e após 
o evento. 

Boatshow/Spor
tshow 

3 a 7 de 
Fevereiro 

Representação do Município de Peniche 

Visita Guiada 02-Mar Visita Guiada a Escola do 3º Ciclo Abrantes 

Mostra de 
Encaixe de 
Camariñas 

30 de Março a 
05 de Abril 

Preparação da viagem 

Coordenação da equipa participante 

Participação de uma técnica dos serviços de Turismo 

Sabores do 
Mar 

Março Inicio da organização da 10ª edição do Festival Sabores do Mar 

Carnaval Verão Maio 
Preparação do evento 

Recepção de inscrições dos participantes 

XI edição 
Festival 

Sabores do 
Mar 2010 – I 

4 a 13 de 
Junho 

Organização / Coordenação do evento 
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Actividade Data Observação 

ExpoPeniche 

Mostra de 
Renda de 
Bilros de 
Peniche 

Desde 
Fevereiro 

Participação em várias reuniões 

Comitivas estrangeiras 

World Cruising 
– Rally 

Portugal 2010 
Maio 

Preparação da recepção ao grupo. 

A recepção acabou por ser cancelada devido à deslocação do grupo 
para o porto da Nazaré visto o pontão de Peniche encontrar-se em 
“mau estado”. 

Visitas Guiadas 

21-Abr Escola Secundária de Queluz 

22-Abr  Junta de Freguesia da Venteira 

08-Mai Ginásio Clube Português 

18-Mai Projecto Mobilidade Reduzida 

Área de 
Campismo da 

Berlenga 

Junho a 
Setembro 

Coordenação das reservas na área de campismo 

World Cruising 
– Rally 

Portugal 2010 
14 e 15 Junho 

Preparação da recepção ao grupo. 

 A recepção acabou por ser cancelada devido à deslocação do grupo 
para o porto da Nazaré visto o pontão de Peniche encontrar-se em 
“mau estado”. 

Carnaval Verão 18 de Julho 
Preparação do evento 

Recepção de inscrições dos participantes 

Mostra 
Internacional 
de Renda de 

Bilros de 
Peniche 

22 a 26 Julho 

Coordenação do evento em conjunto com o pelouro da cultura e 
educação 

Coordenação e acompanhamento das Comitivas estrangeiras 

Programa RTP 
“7 Maravilhas 
Naturais de 
Portugal” 

27-Jul Produção e logística 

Construções na 
Areia 

30-Jul 
Organização do evento no Baleal em colaboração com o jornal “Diário 
de Notícias” 

Visitas Guiadas 

23-Jun Centro Português Refugiados 

20-Jul Paróquia Longos Vales 

03-Ago Câmara Municipal de Fronteira 

01-Set Semana Tanto Mar 

Percurso 
Pedestres pelo 

Património 

05-Ago Percurso Pedestre Px Cima 

12-Ago Percurso Pedestre PX Baixo 

19-Ago Percurso Pedestre Atouguia da Baleia 

26-Ago Percurso Pedestre Px Cima 

Comboio 
Turístico 

13 Julho a 12 
Setembro 

Gestão dos percursos 

Gestão de visitas de grupos 

Organização de visitas guiadas (todas as quartas-feiras às 10:30 e 
14:30 pela Península de Peniche) 

Peniche 
Artesanato 

2010 - Feira 
Internacional 
de Artesanato 

06 a 22 de 
Agosto 

Montagem e apoio ao Stand Promocional da CMP 

Montagem e apoio ao Stand da Escola de Rendas de Bilros da CMP 

Artes da Dança 20 a 22 Agosto Organização e coordenação do Evento 

Festival de 
Folclore de 

Peniche 
20 de Agosto Organização e coordenação do Evento 

Visitas Guiadas 22-Set Projecto Praia Mar 
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Actividade Data Observação 

26-Set Grupo de Pesca 

28-Set Agrupamento de Escolas de Peniche 

29-Set Agrupamento de Escolas de Peniche 

29-Out British Historical Society of Portugal 

29-Nov Agrupamento de Escolas de Peniche 

03-Dez Agrupamento de Escolas de Peniche 

Mundial de Surf 
- Rip Curl Pro 

2010 
Outubro Gestão da Tenda da Câmara Municipal de Peniche 

Natal 
Penicheiro 

2010 
Dezembro Actividades na Casa do Pai Natal 

Tabela 2 – Principais actividades desenvolvidas pelos Serviços de Turismo em 2010 

 

 

Entradas Turísticas nos Serviços de Turismo – 2010 

 

 Análise dos dados estatísticos 

 

No ano de 2010, como se consta no Gráfico 1, houve um decréscimo de afluência de cerca de 8736 

visitantes/turistas relativamente ao ano anterior, facto justificável talvez por um período conturbado a nível 

económico e também através do encerramento do Posto de Turismo “Casa dos Calafates”.  

 

 

Gráfico 1 – Entrada de Turistas/visitantes – comparativo 2009 – 2010 – serviços de Turismo  

 

 

31035; 
58% 

22299; 
42% 

Comparação Estatística 2009/2010 

Ano - 2009

Ano - 2010
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Relativamente, à nacionalidade dos visitantes aos dois Posto de Turismo (gráfico 4), destaca-se a 

superioridade dos Franceses, seguindo-se dos Espanhóis e Portugueses. Registando-se também um 

forte crescimento nas nacionalidades inglesa e alemã.  
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Gráfico 3 – Entradas totais de Turistas/visitantes em Peniche entre 2000-2010 – Serviços de Turismo 
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Gráfico 4 – Nacionalidade dos Turistas/visitantes aos P.T– 2010 – Serviços de Turismo  

 

 

Gráfico 5 – Evolução da visita dos 6 países de origem que mais nos visitam de 2005 a 2009 – Serviços de Turismo 

 

 

No ano de 2010, os portugueses representaram 26% dos nossos visitantes, enquanto as restantes 

nacionalidades perfizeram um total de 74%. 
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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, denotando-se a 

sazonalidade da actividade. 

 

 

 

Relativamente ao Posto de Turismo “Casa dos Calafates”, que encerrou os seus serviços em Novembro 

de 2010, o gráfico 8 demonstra a evolução estatística do mesmo desde a sua abertura ao encerramento. 

 

8176; 26% 

22859; 74% 

Total de Visitantes nos Serviços de Turismo em 
2010 

Portugueses

Estrangeiros

280 395 
978 

1331 1214 
1927 

3143 

7838 

3276 

1358 

377 183 

Total mensal entradas turísticas 2010 

Gráfico 6 – Total de Turistas/visitantes nos Serviços de Turismo em 2010 – Serviços de Turismo 

Gráfico 7 – Total Mensal de Entradas nos Serviços de Turismo em 2010 
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Desde o ano de 2005 que se têm delineado uma estratégia que permita o aumento da atractividade do 

destino, através também de todo um rol de actividades que se tornam bastante conhecidas já que 

acontecem com cariz periódico, como os meses temáticos nos quais se inserem várias actividades, as 

várias exposições que acontecem simultaneamente no Edifício Cultural e na Fortaleza de Peniche, a 

projecção internacional através de acontecimentos na temática dos desportos de deslize, o melhoramento 

no nosso acolhimento, assim como da qualidade da nossa gastronomia, não só tradicional, mas na 

“nouveaux cuisine”, permitem captar uma variedade de públicos-alvo.    

 

Através também de um aumento da promoção não só em suporte papel (brochuras, flyers, cátalogos), 

nos OCS regionais e nacionais, em canais de televisão, o destino Peniche tem adquirido uma enorme 

visibilidade 

 

 

Gráfico 10 – Visitantes/Turistas de 2005 a 2010 – Serviços de turismo 
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O Perfil do turista de Peniche: Motivações e Níveis de Satisfação 

 

Os inquéritos foram conduzidos por contacto pessoal directo, nos postos de turismo, no momento do 

atendimento, e realizados entre os dias 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010. 

A dimensão da amostra é de 230 inquiridos, de várias nacionalidades.  

Os indicadores mostram que a maioria dos inquiridos é do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 19 e os 37 anos. A generalidade dos inquiridos tem por hábito viajar, sendo que a maioria 

acompanhada pela família e amigos.       

A localização, as praias, os desportos náuticos (surf) e a Ilha da Berlenga são as principais motivações 

que contribuem para a escolha de Peniche, para uma visita. A informação prestada por guias turísticos, 

Internet e através de amigos, são os principais meios de divulgação da cidade. 

Constata-se que 71% dos inquiridos veio pela primeira vez a Peniche, utilizando na maioria o automóvel 

como meio de transporte para a sua deslocação, e aqui permanecendo entre 2 a 3 dias. 

Nas suas deslocações, a maioria dos inquiridos costuma visitar os Postos de Turismo, para aí obter 

informação, donde se destaca a Informação turística em geral, restauração e passeios turísticos, sendo 

que, grande parte da amostra considera o Posto de Turismo de Peniche localizado em local estratégico. 

Relativamente ao grau de satisfação dos serviços prestados – Atendimento, Funcionários e Serviços, a 

amostra revela-se totalmente satisfeita com os mesmos. 

O Posto de Turismo de Peniche responde positivamente à satisfação das mais variadas necessidades 

dos seus clientes, através da oferta de um serviço eficiente, que os satisfaz.   

 

 

 

I – Perfil e Motivações do Turista 

 

Gráfico 11 - Perfil e Motivações do turista – Sexo - Serviços de turismo 
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Gráfico 12 – Perfil e Motivações do turista – Idade - Serviços de turismo 

 

 

Gráfico 13 – Perfil e Motivações do turista  - Serviços de turismo 

 

 

Gráfico 14 – Perfil e Motivações do turista  - Serviços de turismo 

 

 

 

Gráfico 15 – Perfil e Motivações do turista  -Motivo de Escolha -  Serviços de turismo 
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Gráfico 16 – Perfil e Motivações do turista  - Serviços de turismo 

 

 

Gráfico 17 – Perfil e Motivações do turista  - Serviços de turismo 

 

 

Gráfico 18 – Perfil e Motivações do turista – meio de deslocação  - Serviços de turismo 
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Gráfico 19 – Perfil e Motivações do turista - Postos de Turismo -  Serviços de turismo 

 

 

Gráfico 20 – Perfil e Motivações do turista  - Postos de Turismo - Serviços de turismo 

 

II. Grau de Satisfação Relativamente aos Serviços Prestados 

 

 

Gráfico 21 – Grau de satisfação – Atendimento - Serviços de turismo 
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Gráfico 22 – Grau de satisfação – Atendimento/Funcionários - Serviços de turismo 

 

 

Gráfico 23 – Grau de satisfação – Os serviços - Serviços de turismo 
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9.  GABINETE DE APOIO AOS FUNDOS 

COMUNITÁRIOS 

 

Seguidamente apresentam-se as candidaturas total ou parcialmente desenvolvidas, submetidas ou 

geridas durante o ano de 2010. 

 

Candidaturas 

Parceria para a Regeneração Urbana - Recuperação do Fosso da Muralha e Espaços Envolventes – 

Frente Ribeirinha e Centro Histórico; 

Recuperação do Fosso da Muralha (Área Molhada); 

Recuperação do Fosso da Muralha (Área Envolvente/Zona Terrestre); 

Requalificação do Espaço Público Urbano; 

Requalificação do Mercado Municipal de Peniche; 

Recuperação do Edifício António da Conceição Bento; 

Programa de Dinamização da Parceria Local; 

Nova Sede da ACISCP (apoio prestado à ACISCP no âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana); 

Beneficiação da Igreja de S. Pedro (apoio prestado à paróquia no âmbito da Parceria para a 

Regeneração Urbana); 

Museu Paroquial de Peniche (apoio prestado à paróquia no âmbito da Parceria para a Regeneração 

Urbana); 

Convenção "Sou de Peniche" (apoio prestado à ADEPE no âmbito da Parceria para a Regeneração 

Urbana); 

Sede do Clube Naval de Peniche (apoio prestado ao CNP no âmbito da Parceria para a Regeneração 

Urbana); 

Centro de Recursos para a Inclusão (apoio prestado CERCIPeniche no âmbito da Parceria para a 

Regeneração Urbana); 

PSI - Promover Saúde com os Idosos (apoio prestado à ACOMPANHA no âmbito da Parceria para a 

Regeneração Urbana); 

Projecto para a Promoção da Cidadania e Igualdade (apoio prestado à ADEPE no âmbito da Parceria 

para a Regeneração Urbana); 

Centro de Alto Rendimento de Surf; 

Beneficiação da Estrada Municipal n.º 578 (Peniche-Baleal); 

Remodelação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche; 

Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

Construção da Biblioteca Municipal de Peniche – 2.ª Fase; 
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Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais de Ferrel; 

Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais na Zona da Varginha em Serra 

D'El Rei, 1ª fase; 

Requalificação das Praias do Molhe Leste e Medão – Supertubos; 

Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade; 

Plano Local de Promoção da Acessibilidade; 

Grande Rota Rede Natura do Oeste; 

Grupo de Acção Costeira do Oeste; 

Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda; 

Requalificação do Museu Municipal: Pesca, Construção Naval e Indústria Conserveira; 

Mostra Internacional de Rendas de Bilros 

Rede ECOS – Centro de Investigação e Produção de Energias dos Oceanos; 

Rede ECOS – Centro de Alto Rendimento de Surf (eficiência energética); 

Rede ECOS – Berlenga Laboratório de Sustentabilidade (acções de divulgação e promoção); 

Rede de Cidades com Marina - Via Marítima para a Qualidade; 

Fórum Multiusos de Serra D´El-Rei; 

Integração das TIC´s nos Processos de Ensino e Aprendizagem; 

Modernização Administrativa do Oeste – Modelo de Gestão Voltado para o Munícipe; 

Criação da Agência de Energia do Oeste; 

Berlenga - Laboratório de Sustentabilidade – Água, Saneamento e R.S.U.; 

Berlenga – Laboratório de Sustentabilidade – Energia (acompanhamento EDP inovação); 

 

Outros Projectos e Iniciativas 

Projecto SURGE; 

Contrato de Subvenção Global (Contratualização); 

Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo; 

Plano de Acção para o Desenvolvimento do Artesanato de Peniche; 

Convenção “Sou de Peniche”; 

Avaliações e Estudos diversos sobre enquadramento e elegibilidade de projectos públicos e privados nos 

instrumentos de co-financiamento comunitário existentes; 

Conselho Executivo OesteCIM; 

Agência de Energia e Ambiente do Oeste - Oeste Sustentável (vários projectos); 

Associação Nacional de Municípios – Secção de Municípios com Portos; 

Rede ECOS – ASSECOS, Associação para a Competitividade e inovação da Energia e Construção 

Sustentáveis; 
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Cluster do Conhecimento e Economia do Mar - Associação Oceano XXI; 

Cluster do Conhecimento e Economia do Mar – Associação Fórum MarCentro. 



148 | 197 

 Município de Peniche 

 

 

10. GABINETE JURÍDICO E DE CONTENCIOSO 

 

Cabe ao Gabinete Jurídico e de Contencioso: 

-Dar apoio aos órgãos municipais 

-Elaborar os 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 

-Ser membro cooptado da CPCJ 

- O gabinete jurídico presta também apoio aos SMAS, às Juntas de Freguesia, bem como a todos os 

departamentos municipais. 

 

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. 

 

Processos de Contra-ordenação 32 

Demolições/Posse Administrativa 6 

Protocolos 3 

Área de documentação Urbanística 31 

Regulamentos 6 

DEA 5 

Análise de legislação 22 

Parque de Campismo 7 

Reclamações 6 

Execuções/Citações 13 

Diversos 18 
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11. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL  

 

Serviço Municipal de Protecção Civil  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, é estabelecida uma nova moldura legal 

de enquadramento institucional e operacional no âmbito da Protecção Civil Municipal. Este diploma impôs 

aos Municípios a criação do respectivo Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC), ao qual cabe 

desenvolver actividades de planeamento de operações, prevenção, segurança e informação pública, 

tendentes a prevenir riscos colectivos inerentes à situação de acidente grave ou catástrofe, de origem 

natural e ou tecnológica, de atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo, 

quando aquelas situações ocorram. 

Consciente do papel de destaque que se encontra reservado à Protecção Civil ao nível do bem -estar das 

populações, o Município de Peniche vem dando continuidade à reestruturação do seu Serviço Municipal 

de Protecção Civil, nomeadamente com: 

 A constituição do Gabinete Técnico Florestal; 

 O aparecimento da figura do Engenheiro Técnico Florestal Municipal; 

 A nomeação do Comandante Operacional Municipal; 

 A elaboração e aprovação do Regulamento do Serviço Municipal de Protecção Civil do Município 

de Peniche; 

 A responsabilidade tripartida da criação e manutenção de uma Equipa de Intervenção 

Permanente de Bombeiros; 

 A criação de uma Equipa de Sapadores Florestais intermunicipal. 

 

Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC)  

O SMPC de Peniche, através do Gabinete de Prevenção e Planeamento, do Gabinete Técnico Florestal e 

do respectivo Apoio Administrativo realizou durante o ano de 2010: 

 112 Informações de âmbitos diversos; 

 1 Plano Especial de Emergência de Protecção Civil (PEEPC); 

 7 Planos Prévios de Intervenção (PPI); 

 10 Comunicados à População; 

 47 Pareceres referentes a queimas/queimadas. 

Esta nova estruturação do SMPC de Peniche permite a optimização das actividades de planeamento de 

operações, prevenção, segurança e informação pública, tendentes a prevenir riscos colectivos inerentes à 

situação de acidente grave ou catástrofe, de origem natural e/ou tecnológica, de forma a atenuar os seus 

efeitos junto das pessoas e bens em perigo, possibilitando assim que o Município de Peniche se torne 

cada vez mais, um Município, que no que respeita à vertente “Safety”, seja mais seguro.  
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Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC):  

A Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, que aprova a Lei de Bases da Protecção Civil, bem como a Lei n.º 

65/2007, de 12 de Novembro (que define o enquadramento institucional e operacional da protecção civil 

no âmbito municipal), determinam a existência em cada município de uma CMPC, que assegure que 

todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de protecção, 

socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, se 

articulem entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso 

concreto.  

Neste sentido, reuniu durante o ano de 2010 a CMPC de Peniche em Março, Junho e Novembro.  

 

Conselho Municipal de Segurança (CMS)  

Nos termos dos artigos 161.º, alínea c), e 166.º, n.º 3, e do artigo 112.º, n.º 5, da Constituição, foram 

criados os CMS através da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho. 

No caso do Município de Peniche, o seu CMS, é uma entidade de âmbito municipal com funções de 

natureza consultiva, que visa promover a articulação, a troca de informações e a cooperação entre as 

entidades que, na área do Município de Peniche, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na 

garantia da inserção social e da segurança e tranquilidade das populações. 

Durante o ano de 2010, o CMS de Peniche reuniu em Março, Junho e Novembro. 

 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Peniche 

(CMDFCI) 

Nos termos dos artigos 161.º, alínea c) da Constituição, foram criadas das CMDFCI através da Lei n.º 

14/2004, de 8 de Maio. 

As comissões são centros de coordenação e acção local de âmbito municipal, a funcionar sob a 

coordenação do presidente da câmara municipal e têm como missão coordenar, a nível local, as acções 

de defesa da floresta contra incêndios florestais e promover a sua execução. 

Durante o ano de 2010, a CMDFCI de Peniche reuniu em Maio.  

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PMEPC) 

O PMEPC de Peniche ficou concluído em Março de 2010, encontrando-se a aguardar parecer prévio da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). 

Posteriormente, caso o parecer seja positivo, o PMEPC de Peniche é sujeito à apreciação e aprovação 

da Comissão Nacional de Protecção Civil. Se o parecer for negativo o PMEPC de Peniche será 

reformulado conforme as instruções/recomendações da ANPC, voltando à fase de aprovação pela ANPC.  
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O PMEPC de Peniche foi elaborado integralmente pelo SMPC de Peniche. Este documento será 

certamente uma mais-valia para as operações de Protecção Civil Municipal, contudo será sempre um 

documento geral, necessitando de ser complementado com Planos Especiais de Emergência e Planos 

Prévios de Intervenção.  

Entenda-se que um plano municipal de emergência não é um documento estático mas sim dinâmico, que 

necessita de uma constante actualização. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

O Gabinete Técnico Florestal durante o ano de 2010 desenvolveu diversas actividades, com o apoio dos 

Sapadores Florestais, no sentido de proceder à revisão do actual Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, nomeadamente com levantamentos no terreno de informações consideradas 

indispensáveis a esta revisão.   

 

Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal Lourinhã/Peniche  

O trabalho desenvolvido no âmbito deste Gabinete centrou-se em 2010 na coordenação e dinamização 

de actividades levadas a cabo pela Equipa de Sapadores Florestais. 

Sendo este o ano de inicio de actividade da Equipa, existiu a necessidade de um maior acompanhamento 

por parte do Eng. Florestal junto desta. 

  

Informação Pública  

O acompanhamento e tomada de medidas preventivas face aos Alertas decretados pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, nomeadamente os referentes a condições meteorológicas adversas (frio, 

vento, precipitação e agitação marítima), bem como a proximidade com a população no sentido de 

transmitir alguns conselhos úteis ao nível da prevenção, são objectivos diários para o Serviço Municipal 

de Protecção Civil de Peniche.  

 

Instrumentos de Planeamento 

O SMPC de Peniche marcou presença na maioria dos eventos realizados no município em 2010, 

procurando aproximar os diversos intervenientes e definindo orientações relativamente ao modo de 

actuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil.  

Os diversos Planos elaborados durante o ano de 2010: 

 Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para o evento “Carnaval Peniche 2010”; 

 Plano Prévio de Intervenção “Praias 2010”; 

 Plano Prévio de Intervenção “Berlengas 2010”; 

 Plano Prévio de Intervenção para o evento “Carnaval de Verão 2010” 

 Plano Prévio de Intervenção para o evento “Sabores do Mar 2010” 
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 Plano Prévio de Intervenção para o evento “Festa Nossa Senhora da Boa Viagem 2010”; 

 Plano Prévio de Intervenção para o evento “Campeonato do Mundo Surf 2010”; 

 Plano Prévio de Intervenção para o evento passagem de ano 2010/2011”. 

 

Arribas – Vigilância e Acompanhamento  

Fruto de um inverno rigoroso, e com o agravamento das condições meteorológicas, foi necessário 

reforçar a monitorização do estado das arribas. O SMPC de Peniche tem, periodicamente avaliado as 

condições das arribas em parceria com a ARH, na procura de detectar qualquer alteração significativa 

que possa representar um risco acrescido para os utilizadores destes espaços.  

Esta é uma preocupação existente no Município de Peniche, com especial enfoque durante o período do 

Verão, uma vez que o número de utilizadores dessas zonas é maior. Como é hábito, desde alguns anos, 

são destacados alguns colaboradores para realizar trabalhos de monitorização das encostas e 

sensibilização dos utilizadores das praias para esta problemática.  

Em 2010, a Administração da Região Hidrográfica do Tejo e o Município de Peniche, realizaram algumas 

intervenções de “saneamentos” e “desmontes” controlados, em arribas em aparente perigo de derrocada. 

Também a sinalética de informação existente ao longo da linha de costa é alvo de uma constante 

monitorização, de forma a manter informados todos e quaisquer uns que utilizem o espaço.  

Protecção Civil e as Escolas  

O SMPC de Peniche desenvolveu em 2010 algumas actividades no sentido de promover uma Cultura de 

Segurança nas camadas mais jovens da população, nomeadamente na realização de algumas 

deslocações as escolas do concelho de Peniche. 

O SMPC de Peniche, colaboração com alguns alunos do concelho na realização de trabalhos de 

pesquisa escolares, ao nível do Secundário e Universitário, que abordavam a temática da protecção civil.  

No capítulo da criação e implementação dos Clubes de Protecção Civil, aspecto que trará no futuro, um 

acrescimento ao nível da cultura de segurança na comunidade, ainda não conseguiu este serviço 

implementar nenhum destes clubes. No entanto continuamos a difundir junto das escolas, no diversos 

conselhos e comissões onde o Serviço se faz representar, que é importante existir uma aposta neste 

campo.  

Diversos  

Sendo a protecção civil uma área tão transversal e multidisciplinar, cumpre referir neste ponto mais 

algumas das actividades que ao longo de 2010 foram realizadas pelo SMPC de Peniche: 

 Coordenação e elaboração do expediente relativo as tarefas inerentes ao Serviço Municipal de 

Protecção Civil; 

 Emissão de informações, vistorias e pareceres diversos no âmbito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil; 

 Apoio e acompanhamento em situações referentes ao trânsito; 

 Apoio ao Gabinete Técnico Florestal Municipal, no âmbito da emissão de pareceres;  

 Atendimento aos Munícipes no que respeita a situações do âmbito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil;  

 Apoio à população, aquando de situações adversas;  
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 Articulação com o Serviço de Acção Social em diversas situações de carácter social; 

 Articulação com a Fiscalização Técnica Municipal no âmbito de variadíssimas situações de 

imóveis em risco aparente que queda; 

 Articulação com o Serviço Médico Veterinário do Município em diversas situações do âmbito de 

competências da Médica Veterinária do Município;   

 Articulação com o Departamento de Obras Municipais, Departamento de Energia e Ambiente, 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, Departamento Administrativo e Financeiro 

e Serviços Municipalizados de Peniche, em função das ocorrências diárias durante o ano de 

2010. 

O SMPC de Peniche, através da figura do Comandante Operacional Municipal, esteve presente em 2010, 

ao nível distrital, nas diversas reuniões mensais do Conselho Coordenador de Segurança Rodoviária 

Distrital de Leiria, nas reuniões da Comissão Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em 

diversas reuniões no âmbito do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil e ao nível municipal, sempre que solicitado nas reuniões do Conselho 

Estratégico da Berlenga, Conselho Municipal de Educação e Comissão Municipal de Trânsito. O 

Comandante Operacional Municipal do SMPC de Peniche integra a Comissão de Vistoria, na qualidade 

de Delegado da Inspecção Geral das Actividades Culturais. 

Como nota final, referir que o serviço municipal de protecção civil encontra-se enquadrado no contexto 

municipal, nomeadamente nas parcerias que desenvolveu com os demais agentes de protecção civil, 

sendo reconhecido pela elevada participação e disponibilidade que apresenta nas diversas actividades 

existentes. 
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12. SERVIÇOS VETERINÁRIOS  

 

QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR: 

 

 PACE – PLANO DE APROVAÇÃO E CONTROLO DE ESTABELECIMENTOS – Controlo oficial 

de todos os talhos do Concelho; 

 Inspecção higio-sanitária a mercados e feiras municipais ou de juntas de freguesias; 

 Realização de vistorias higio-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; 

 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: 
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 Inspecção e controlo higio-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 

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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13. INFORMAÇÃO ECONÓMICO-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 2006 a 2010 

 

Orçamento 

2006* 2007 2008 2009 2010* 

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Receitas 

Receitas 

Correntes 
12.557.748 51,41% 13.927.465 56,85% 15.137.530 61,91% 17.026.667 58,62% 18.177.850 57,69% 

Receitas de 

Capital 
11.870.579 48,59% 10.571.020 43,15% 9.312.180 38,09% 12.021.320 41,38% 13.331.105 42,31% 

TOTAL 24.428.327 24.498.485 24.449.710 29.047.987 31.508.955 

Despesas 

Despesas 

Correntes 
12.557.748 51,41% 13.927.465 56,85% 15.137.530 61,91% 17.026.667 58,62% 18.177.850 57,69% 

Despesas 

de Capital 
11.870.579 48,59% 10.571.020 43,15% 9.312.180 38,09% 12.021.320 41,38% 13.331.105 42,31% 

TOTAL 24.428.327 24.498.485 24.449.710 29.047.987 31.508.955 

* Aprovado em Abril 

 

 

O Orçamento e as Grande Opções do Plano 

 

Em 2010, o Orçamento do Município de Peniche foi de 31.508.955 € (trinta e um milhões, quinhentos e 

oito mil e novecentos e cinquenta e cinco euros). 

 



158 | 197 

 Município de Peniche 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos gráficos, constata-se que a partir de 2009, existe um aumento do valor do Orçamento. O 

Orçamento de 2010 ficou marcado pelo início de três grandes obras comparticipadas, a Construção do 

Centro de Alto Rendimento do Surf, a Recuperação do Fosso das Muralhas de Peniche e a Recuperação 

da Igreja de São José em Atouguia da Baleia. 

Comparando os dois gráficos verifica-se que as curvas são muito semelhantes, o que resulta do respeito 

pelo princípio do equilíbrio na elaboração dos Documentos Previsionais. 

 

A Execução Orçamental 
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No que diz respeito à execução orçamental, são apresentados alguns rácios, que assentam na relação 

entre pagamentos e recebimentos, pelo que as conclusões a retirar dos indicadores a seguir 

apresentados deverão ter em conta este factor. 

 

Resumo da Execução Orçamental por Capítulo e Agrupamento 

 

  DESIGNAÇÃO VALORES   DESIGNAÇÃO VALORES 

  RECEITA  2010 %   DESPESA 2010 % 

 

Saldo da Gerência Anterior 546.498 3,16% 

    01 Impostos directos  5.025.757 29,05% 01 Despesas com o pessoal  7.208.785 41,66% 

02 Impostos indirectos  684.362 3,96% 02 Aquisição de bens e serviços 4.255.984 24,60% 

04 Taxas, multas e outras penalidades  262.532 1,52% 03 Juros e outros encargos 216.861 1,25% 

05 Rendimentos da propriedade  818.355 4,73% 04 Transferências correntes 1.196.393 6,91% 

06 Transferências correntes  4.089.247 23,63% 05 Subsídios 116.142 0,67% 

07 Venda de bens e serviços correntes  2.609.448 15,08% 06 Outras despesas correntes 109.384 0,63% 

08 Outras receitas correntes  6.169 0,04% 

    
  TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 13.495.869 78,00%   TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 13.103.548 75,73% 

          RECEITAS DE CAPITAL       DESPESAS DE CAPITAL     

09 Venda de bens de investimento  379.578 2,19% 07 Aquisição de bens de capital  2.213.427 12,79% 

10 Transferências de capital  2.376.438 13,73% 08 Transferências de capital  53.933 0,31% 

11 Activos financeiros 0 0,00% 09 Activos financeiros  1.594 0,01% 

12 Passivos financeiros  472.351 2,73% 10 Passivos financeiros  715.539 4,14% 

13 Outras receitas de capital  28.989 0,17% 11 Outras despesas de capital  196.915 1,14% 

  TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 3.257.355 18,83%   TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 3.181.408 18,39% 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 3.043 

       TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 3.043 0,02%   TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 0 0,00% 

          TOTAL DAS RECEITAS 16.756.266     TOTAL DAS DESPESAS 16.284.956   

     

Saldo para a Gerência Seguinte 1.017.808 5,88% 
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  TOTAL 17.302.764     TOTAL 17.302.764   

 

 

Evolução da Execução Orçamental 

O nível de execução orçamental médio de 2006 a 2010 situa-se nos 64,48% para a Receita e nos 62,89% 

para a Despesa. Verifica-se uma redução de 0,72% e 2,43% no grau de execução global da Receita e da 

Despesa, respectivamente, face a 2009. 

 

 

 

 

Evolução da Execução Orçamental da Receita 

 

Estrutura da Receita Cobrada 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Receitas Correntes 60,92% 74,86% 73,15% 85,80% 80,56% 

Receitas de Capital 39,08% 25,14% 26,85% 14,20% 19,44% 

 

A Receita cobrada em 2010 é composta por 80,56% de receitas correntes e 19,44% de receitas de 

capital. A cobrança de receita de capital está muito dependente do nível de execução de investimento 

comparticipado através de fundos comunitários, protocolos, contratos-programa, financiamento bancário 

e venda de património.  
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O nível de execução das receitas correntes é normalmente elevado com uma média de grau de execução 

de 84,11%, variando em função da conjuntura económica, uma vez que está associado às transacções 

efectuadas de bens mobiliários e às operações urbanísticas. Em 2010 verifica-se que o grau de execução 

das receitas correntes é de 74,24%, ficando ligeiramente abaixo do ano anterior. 

No que diz respeito ao grau de execução das receitas de capital, verifica-se que ficou em 24,44%, o que 

em relação a 2009 teve uma melhoria nomeadamente no capítulo 09 - Venda de Bens de Investimento e 

10 – Transferências de Capital. 

 

Evolução da Execução Orçamental da Despesa 

Estrutura das despesas (pagamentos) efectuadas 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Despesas Correntes 60,64% 70,51% 78,21% 80,70% 80,46% 

Despesas de Capital 39,36% 29,49% 21,79% 19,30% 19,54% 

 

A estrutura de Pagamentos é normalmente semelhante à estrutura de Receitas cobradas, 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. Em 2010, foi naturalmente 

assegurado o equilíbrio corrente. 
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 Receita Despesa Utiliz. 

Saldo da gerência anterior 546.498   

Correntes 13.495.869 13.103.548 392.321 

Capital 3.257.355 3.181.408 75.947 

Outras 3.043   

Saldo da gerência  1.017.808     

 

 

O saldo da gerência de 2010 é composto por determinados valores que são cativos não podendo ser 

utilizado para outra despesa que não as que resultem dos investimentos associados, nomeadamente: 

Adiantamento por conta da obra de Recuperação do Fosso das Muralhas, efectuado pelo IPTM – Instituto 

Portuário dos Transportes Marítimos no valor de 121.427,00€, utilização de empréstimos para construção 

da biblioteca, de 56.000,00€ e para a casa mortuária, de 267.000,00€. Em suma, do valor em saldo 

poderá ser utilizado para reforço de outras rúbricas, em 2011 cerca de 573.000,00€. O restante valor será 

utilizado para reforço das obras atrás referidas. 

 

 

Em termos de pagamento de despesas correntes, temos um grau de execução de 70% mantendo-se o 

nível de execução de 2009.  

No que diz respeito a despesas de capital, o grau de execução foi de 24,38%, o qual resulta da previsão 

de execução das grandes obras que por via de atrasos nos procedimentos acabaram por não gerar os 

fluxos financeiros esperados e orçamentados. 

 

 

Rácios sobre o grau de cobertura das despesas 
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Cobertura das Despesas pelas Receitas 

 

Este rácio tem como objectivo medir a capacidade do Município em dar resposta aos compromissos 

assumidos. No entanto, relembra-se que se está a analisar pagamentos e recebimentos o que partindo 

do pressuposto que se tem condições técnicas para efectuar os pagamentos, deverá ser um indicador 

perto dos cem por cento. Um resultado acima dos 100 por cento pressupõe que uma parte do saldo que 

transita para 2011 resulta de verbas que estão consignadas a despesas que ainda não ocorreram. 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Receita Total / Despesa Total 101,45% 100,93% 104,84% 101,09% 104,49% 

 

 

Peso das Despesas Correntes nas Receitas Correntes 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Receitas Correntes 11.211.558 12.264.100 13.166.929 12.944.815 13.498.912 

Despesas Correntes 11.072.378 11.551.376 13.818.223 12.440.980 13.103.548 

D. Correntes / R. 
Corrente 

98,76% 94,19% 104,95% 96,11% 97,07% 

 

O quadro apresentado mostra que apesar do decréscimo verificado em 2009, no ano de 2010 as receitas 

correntes voltaram a aumentar, seguindo a tendência de 2006 a 2008, permitindo assim efectuar 

pagamentos de natureza corrente, sem ser necessário recorrer ao saldo da gerência anterior. 

Em 2010, as receitas correntes tiveram um aumento de 4,28%, tendo sido utilizadas 97,07% das receitas 

correntes para fazer face a despesas de natureza corrente. 
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Peso das Despesas de Capital nas Receitas de Capital 

 

Em 2010, verifica-se um aumento das receitas e das despesas de capital e uma cobrança adequada aos 

pagamentos efectuados. Para esse equilíbrio, contribui a utilização de dois empréstimos, as 

Transferências de Fundos Comunitários e o protocolo existente com o Instituto Portuário dos Transportes 

Marítimos, os quais permitiram assegurar o pagamento da facturação das grandes obras com alguma 

tranquilidade. Para o pagamento das responsabilidades com a amortização de Empréstimos e Locações 

Financeiras, que representam cerca de 22% dos pagamentos da despesa de capital, contribuiu a venda 

de património no valor de 380.000,00€. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Receitas de Capital 7.191.946 4.118.974 4.832.108 2.143.101 3.257.355 

Despesas de Capital 7.186.285 4.832.300 3.848.981 2.975.779 3.181.408 

D. Capital / R. Capital 99,92% 117,32% 79,65% 138,85% 97,67% 

 

 

 

 

Rácios de estrutura das receitas 

 

Receita Própria / Receita Total 

 

Conceito: Receita própria: Receitas controladas directamente pelo Município. 

 

Receita Própria = Impostos Indirectos + Taxas, Multas e Outras Penalidades + Rendimento de 

Propriedade + Venda de Bens e Prestações de Serviços Correntes + Outras Receitas Correntes 
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RECEITA PRÓPRIA 2006 2007 2008 2009 2010 

02 Impostos indirectos  485.720 267.223 250.475 165.113 684.362 

04 Taxas, multas e outras penalidades  289.461 316.176 264.129 163.316 262.532 

05 Rendimentos da propriedade  561.592 668.493 756.135 765.648 818.355 

07 Venda de bens e serviços correntes  1.925.632 2.084.771 2.675.688 2.525.802 2.609.448 

08 Outras receitas correntes  12.266 16.083 8.776 4.391 6.169 

TOTAL RECEITA PRÓPRIA 3.274.671 3.352.746 3.955.203 3.624.269 4.380.866 

RECEITA TOTAL 18.403.504 16.383.074 17.999.037 15.087.916 16.756.266 

RECEITA PRÓPRIA / RECEITA 
TOTAL 

17,79% 20,46% 21,97% 24,02% 26,14% 

 

 

 

A análise da evolução deste indicador permite avaliar a capacidade do Município em gerar receitas que 

condicionem positivamente a actividade financeira do mesmo.  

Tendo em conta os últimos cinco anos em análise, e considerando que a média deste indicador se situa 

nos 22,08%, verifica-se que em 2010, o mesmo está acima da média, com 26,14%, e que face a 2009 

houve uma melhoria de 2,12%. Esta melhoria é proveniente de um aumento de todos os capítulos da 

receita própria. 

 

Receita Interna / Receita Total 

 

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

dos que são obtidos através de empréstimos. 

 

Receita Interna = Receita Total – Passivos Financeiros – (Transferências Correntes – 

Transferências de Fundos Municipais Correntes) – (Transferências de Capital - Transferências de 

Fundos Municipais de Capital). 
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  2006 2007 2008 2009 2010 

RECEITA TOTAL 18.403.504 16.383.074 17.999.037 15.087.916 16.756.266 

06 Transferências correntes  3.161.575 3.889.298 3.894.790 4.286.968 4.089.247 

10 Transferências de capital  5.150.273 3.297.370 1.999.013 1.619.461 2.376.438 

12 Passivos financeiros  1.555.120 682.763 2.429.176 514.539 472.351 

 9.866.968 7.869.430 8.322.980 6.420.968 6.938.035 

TOTAL RECEITA INTERNA 8.536.536 8.513.644 9.676.057 8.666.948 9.818.231 

RECEITA INTERNA / RECEITA TOTAL 46,39% 51,97% 53,76% 57,44% 58,59% 

Receita Interna = Receita Total - 06 -10 - 12     

 

Em 2010 verifica-se uma melhoria da capacidade de gerar receita interna, que resultou do aumento 

verificado na receita própria e na venda de património, verificando-se uma ligeira melhoria do peso da 

receita interna face à receita total. 

 

Peso dos Impostos Directos sobre Receita Total 

 

 

IMPOSTOS DIRECTOS 2006 2007 2008 2009 2010 

 IMI 2.833.169 2.957.247 3.204.497 3.178.685 3.330.580 

 IUC 337.321 350.448 346.857 398.819 418.808 

 IMT 1.314.380 1.481.362 1.739.066 1.409.987 1.272.489 

 Impostos Abolidos:           

      Contribuição Autárquica 107512 48.076 4.377 1.051 1.087 

      SISA 176743 181.146 21.109 40.570 2.793 

Imposto Municipal S/  Veículos     1.030     

     Outros   3.833 0     

TOTAL 4.769.125 5.022.111 5.316.936 5.029.112 5.025.757 

RECEITAS TOTAIS 18.403.504 16.383.074 17.999.037 15.087.916 16.756.266 

IMPOSTOS DIRECTOS / RECEITAS 

TOTAIS 
25,91% 30,65% 29,54% 33,33% 29,99% 
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 Os impostos directos representam cerca de 29,99% da Receita Total cobrada em 2010, verificando-se 

uma diminuição do peso destas receitas face a 2009. O Imposto Municipal sobre Imóveis é o imposto 

directo com maior peso na receita do Município e em 2010 apresenta um aumento de 5% relativamente 

ao cobrado em 2009.  

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 2010, as taxas foram as 

seguintes: 

a) Prédios urbanos: 0,70%; 

b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,40%.  

 

O Imposto Único de Circulação apresenta em 2010 um aumento de 5% face à cobrança do de 2009. 

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

mas está muito dependente da conjuntura económica, a qual teve reflexos negativos em 2010, com uma 

redução de cerca de 10% face a 2009. 

 

Fundos Municipais Correntes e de Capital / Receita Total 

 

FUNDOS MUNICIPAIS 2006 2007 2008 2009 2010 

FM CORRENTE 2.742.674 3.176.805 3.333.800 3.537.313 3.418.266 

FM CAPITAL 1.828.448 1.439.086 1.512.886 1.551.707 1.585.104 

TOTAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS 4.571.122 4.615.891 4.846.686 5.089.020 5.003.370 

RECEITA TOTAL 18.403.504 16.383.074 17.999.037 15.087.916 16.756.266 

FM / RECEITA TOTAL 24,84% 28,17% 26,93% 33,73% 29,86% 

 

 

Este rácio permite avaliar a dependência do Município em relação aos Fundos Municipais.  
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Em termos médios este indicador situa-se nos 28,71%, tendo-se verificado em 2010 uma ligeira descida 

do peso destes fundos na receita total, face ao ano anterior, resultante do aumento da receita total. 

De salientar que o ano 2010 fica marcado por uma expectativa prevista em Orçamento de um aumento 

de cerca de 5% dos Fundos Municipais, o que com as medidas de austeridade tomadas pelo Governo, 

resultou numa redução dos mesmos em cerca de 202.000,00€, o que tendo em conta a dependência do 

Município destas transferências teve impactos negativos na gestão de Tesouraria. 

 

Passivos Financeiros / Receita Total 

 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

PASSIVOS FINANCEIROS 1.555.120 682.763 2.429.176 514.539 472.351 

RECEITA TOTAL 18.403.504 16.383.074 17.999.037 15.087.916 16.756.266 

PASSIVOS FINANCEIROS / 
RECEITA TOTAL 8,45% 4,17% 13,50% 3,41% 2,82% 

 

 

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

de utilização, os quais em 2010 foram os seguintes: 

 

 
Valor 

Utilizado até 31 de 
Dezembro de 2009 

Utilizado em 2010 

Empréstimos contraídos em 2007 

Ampliação do cemitério e Construção da 
Casa Mortuária 

839.700 544.539 295.161 

Empréstimos contraídos em 2010 

Recuperação do Fosso da Muralha 565.000 
 

118.331 

Centro de Alto Rendimento do Surf 702.000 
 

58.858 

TOTAL 2.106.700 544.539 472.351 

 

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 2006 

a 2010. 

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 Correntes e de Capital + Serviço da Dívida 
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DESPESA BÁSICA 2006 2007 2008 2009 2010 

01 - Despesas com pessoal 5.693.163 6.106.601 6.626.895 6.937.125 7.208.785 

03 - Encargos correntes da dívida 127.587 171.129 301.233 219.727 216.861 

04 - Transferências correntes 980.361 1.062.865 1.091.769 1.099.806 1.196.393 

08 - Transferências de capital 816.440 340.737 690.378 116.342 53.933 

10 - Passivos financeiros 458.026 415.522 576.934 943.365 715.539 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 8.075.577 8.096.854 9.287.209 9.316.366 9.391.511 

TOTAL DA DESPESA 18.258.772 16.383.676 17.667.204 15.416.759 16.284.956 

DESPESA BÁSICA / DESPESA TOTAL 44,23% 49,42% 52,57% 60,43% 57,67% 

 

 

Em termos gerais, verificou-se uma diminuição do peso da despesa básica na despesa total em cerca de 

2,76%. Esta diminuição resultou do aumento da despesa total de 2010, apesar da despesa básica ter 

sofrido um ligeiro acréscimo. 

 

 

 

 

 

 

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, são essencialmente referentes a facturação da ADSE, no 

que diz respeito a Despesas com Pessoal, que vai sendo abatida de acordo com as disponibilidades de 

tesouraria avaliadas mensalmente. No entanto, em 2010 foram adoptadas novas medidas para assegurar 

o pagamento dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, em que são retidos mensalmente 

nas transferências dos Fundos Municipais um duodécimo de um determinado valor por conta da despesa 

a efectuar tendo como referência a despesa efectuada no ano de 2008, o que para o Município de 

Peniche representa cerca de 90.000,00€. Transitam em dívida ainda notas de débito relativas a juros de 

mora e encargos assumidos com subsídios para diversas entidades. 

 

DESPESA BÁSICA 

Comp. 
Por pagar 

2007 Comp. 2008 Pag. 2008 

Comp. 
Por pagar 

2008 Comp. 2009 Pag. 2009 

Comp. 
Por pagar 

2009 Comp. 2010 Pag. 2010 

Comp. 
Por pagar 

2010 

01 - Despesas com pessoal 148.626 6.556.311 6.626.895 77.924 7.067.048 6.937.125 207.846 7.257.638 7.208.785 256.700 

03 - Encargos correntes da dívida 113.842 303.959 301.233 115.854 225.046 219.727 121.173 126.219 216.861 30.531 

04 - Transferências correntes 36.152 1.068.459 1.091.769 12.842 1.223.395 1.099.806 128.610 1.252.965 1.196.393 185.183 

08 - Transferências de capital 54.191 637.119 690.378 932 155.598 116.342 40.187 124.915 53.933 111.168 

10 - Passivos financeiros 0 576.934 576.934 0 943.365 943.365 0 715.539 715.539 0 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 352.812 9.142.781 9.287.209 207.552 9.614.450 9.316.366 505.636 9.477.276 9.391.511 583.581 
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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 pelos pagamentos de despesa básica, que 

assumem carácter obrigatório. 

 

O crescimento deste tipo de despesa deverá ser avaliado cuidadosamente e em paralelo com a gestão 

de tesouraria, de forma a garantir o seu pagamento atempado. Em 2010, verifica-se uma ligeira 

diminuição da despesa básica face a 2009, cuja estrutura será analisada seguidamente. 

 

Despesas com Pessoal  

 

DESPESA BÁSICA 2006 2007 2008 2009 2010 

01 - Despesas com pessoal 5.693.163 6.106.601 6.626.895 6.937.125 7.208.785 

∆ 8,45% 7,26% 8,52% 4,68% 3,92% 
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Despesa Corrente 11.072.378 11.551.376 13.818.223 12.440.980 13.103.548 

PESSOAL / DESPESA CORRENTE 51,42% 52,86% 47,96% 55,76% 55,01% 

Despesa Total 18.258.663 16.383.676 17.667.204 15.416.759 16.284.956 

PESSOAL / DESPESA TOTAL 31,18% 37,27% 37,51% 45,00% 44,27% 

Receita Corrente 11.211.558 12.264.100 13.166.929 12.944.815 13.498.912 

PESSOAL / RECEITA CORRENTE 50,78% 49,79% 50,33% 53,59% 53,40% 

 

 

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

pessoal têm em média um peso de 52,60% nas despesas correntes. 

 

 

Análise da estrutura das despesas com Pessoal: 

 

 
2008 

Aumento 

salarial 

(2,9%) 

2009 ∆ 
Aumento 

real 

Aumento 

salarial 

(0%) 

2010 ∆ 
Aumento 

real 

Titulares de órgãos de soberania e 

membros de órgãos autárquicos 
121.450 124.972 128.486 5,79% 2,81% 128.486 150.260 16,95% 16,95% 

Pessoal dos Quadros 2.446.872 2.517.831 2.498.221 2,10% -0,78% 2.498.221 2.704.401 8,25% 8,25% 

Pessoal contratado a termo 1.022.437 1.052.087 1.432.773 40,13% 36,18% 1.432.773 1.440.589 0,55% 0,55% 

Pessoal em regime de tarefa ou 

avença 
418.135 430.261 68.379 -83,65% -84,11% 68.379 84.537 23,63% 23,63% 

Pessoal em qualquer outra situação 79.306 81.606 79.786 0,60% -2,23% 79.786 88.985 11,53% 11,53% 

Subsídio de refeição 409.696 421.578 435.548 6,31% 3,31% 435.548 467.835 7,41% 7,41% 

Subsídio de férias e natal 594.924 612.177 678.084 13,98% 10,77% 678.084 697.571 2,87% 2,87% 

Outras remunerações certas e 

permanentes 
127.578 131.278 163.666 28,29% 24,67% 163.666 101.615 -37,91% -37,91% 

Abonos variáveis ou eventuais 335.830 345.569 376.297 12,05% 8,89% 376.297 288.280 -23,39% -23,39% 

Encargos com a saúde 226.195 232.755 94.953 -58,02% -59,20% 94.953 195.403 105,79% 105,79% 

Segurança social 844.473 868.963 980.932 16,16% 12,89% 980.932 989.309 0,85% 0,85% 

01 - Despesas com pessoal 6.626.895 6.819.075 6.937.125 4,68% 1,73% 6.937.125 7.208.785 3,92% 3,92% 

 

 

Como se pode verificar do quadro acima, em 2010, verificou-se um aumento médio das despesas com 

Pessoal em cerca de 3,92%. A rubrica com maior taxa de aumento foi a de Encargos com a Saúde, 

seguida da rubrica de Pessoal em regime de tarefa e Avença. O aumento na despesa com Pessoal em 

regime de Avença resulta da contratação de Professores para Actividades de Enriquecimento Curricular 

que por via de colocações pelo Ministério da Educação levam os professores recrutados pelo 

procedimento concursal a desistirem. A contratação por esta via só é realizada, não havendo mais 

nenhum candidato na lista final do procedimento e por indicação dos Agrupamentos, conforme previsto 

na Lei. 
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Aquisição de Bens e Serviços / Despesa 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

02 - Aquisição de bens e prestação de 
serviços 

4.083.294 4.019.936 5.414.752 3.965.404 4.255.984 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.... 11.072.378 11.551.376 13.818.223 12.440.980 13.103.548 

BENS E SERVIÇOS / DESPESA 
CORRENTE 

36,88% 34,80% 39,19% 31,87% 32,48% 

TOTAL DA DESPESA 18.258.663 16.383.676 17.667.204 15.416.759 16.284.956 

BENS E SERVIÇOS / DESPESA TOTAL 22,36% 24,54% 30,65% 25,72% 26,13% 

 

 

A título de síntese, e considerando que estamos em sede de análise de pagamentos, verifica-se que 

houve uma evolução crescente no pagamento de despesas relativas a bens e serviços. 

 

Evolução dos compromissos do ano: 

 

Aquisição de bens: 

 

Aquisição de bens Comp. 2008 Comp. 2009 ∆ Comp. 2010 ∆ 

Matérias-primas e subsidiárias 315.716 359.535 43.819 272.653 -86.882 

Combustíveis e lubrificantes 579.007 509.764 -69.243 553.755 43.991 

Munições, explosivos e artifícios 5.634 5.812 178 1.028 -4.784 

Limpeza e higiene 73.611 80.885 7.275 59.108 -21.777 

Alimentação - refeições confeccionadas 78.402 119.923 41.521 197.670 77.747 

Vestuário e artigos pessoais 38.099 33.123 -4.976 11.337 -21.786 

Material de escritório 72.945 83.673 10.728 64.336 -19.337 

Produtos químicos e farmacêuticos 2.657 4.985 2.328 3.148 -1.836 

Produtos vendidos nas farmácias 4.057 1.315 -2.742 26 -1.290 

Material de consumo Clínico 0 663,29 663 593 -70 

Material de transporte - peças 96.955 112.400 15.446 105.687 -6.713 

Material de Consumo Hoteleiro 116 454 339 257 -197 

Outro material - peças 19.566 25.738 6.172 19.679 -6.058 

Prémios, condecorações e ofertas 62.364 67.413 5.048 56.007 -11.406 

Mercadorias para venda 11.662 16.492 4.830 6.186 -10.306 

Ferramentas e utensílios 22.490 25.420 2.930 15.928 -9.492 

Livros e documentação técnica 1.768 1.522 -246 1.634 112 

Artigos honoríficos e de decoração 1369,2 2580 1.211 448 -2.132 

Material de educação cultura e receio 12.503 9.711 -2.793 6.854 -2.857 

Outros bens 141.553 144.188 2.635 130.558 -13.630 

TOTAL AQUISIÇÃO DE BENS 1.540.474 1.605.597 65.123 1.506.892 -98.705 
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Para esta análise não se consideram os valores facturados, pois estamos em sede de execução 

Orçamental. No entanto, convém salvaguardar que, sendo os compromissos resultantes de processos de 

aquisição, muitas vezes estes não representam uma dívida perante terceiros no próprio ano, mas 

assumem desde logo um compromisso perante estes. Globalmente, verifica-se que em 2010 uma 

preocupação em reduzir os compromissos perante terceiros. 

 

 

Aquisição de serviços: 

 

Aquisição de serviços Comp. 2008 Comp. 2009 ∆ Comp. 2010 ∆ 

Encargos de instalações 336.840 386.562 49.723 684.285 297.723 

Limpeza e higiene 857.113 891.716 34.603 772.686 -119.030 

Conservação de bens 226.558 226.820 262 233.148 6.328 

Locação e edifícios 94.230 93.262 -968 62.756 -30.506 

Locação de outros bens 106.310 87.836 -18.473 47.425 -40.411 

Comunicações 132.380 139.285 6.905 135.768 -3.517 

Transportes escolares 177.237 177.637 400 175.256 -2.381 

Outros transportes 40.574 50.881 10.307 45.358 -5.523 

Representação de serviços 4.906 718 -4.188 1.936 1.218 

Seguros 99.359 86.766 -12.592 92.705 5.939 

Deslocações e estadas 8.639 
 

-8.639 555 555 

Estudos, pareceres, projectos e 
consultadoria 

80.919 299.797 218.877 46.093 -253.704 

Formação 7.507 17.416 9.909 7.788 -9.628 

Seminários, exposições e similares 56.846 16.540 -40.306 6.083 -10.457 

Publicidade 165.613 167.145 1.532 75.124 -92.021 

Vigilância e segurança 43.157 17.434 -25.723 17.313 -121 

Assistência técnica 28.377 33.035 4.658 21.106 -11.929 

Outros trabalhos especializados 16.206 19.548 3.342 21.688 2.140 

Serviços de saúde 0 0 0 0 0 

Encargos de cobrança  de receitas 129.217 124.570 -4.647 124.841 272 

Iluminação Pública 436.456 444.068 7.613 514.748 70.680 

Outros serviços 391.877 724.010 332.133 380.594 -343.416 

TOTAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.440.319 4.005.047 564.728 3.467.256 -537.791 
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A natureza das actividades desenvolvidas pelo Município exige o recurso à contratação de serviços. 

Note-se, que este capítulo inclui três despesas com um peso significativo, nomeadamente, o consumo de 

água, o serviço de deposição de lixo prestado pela Valorsul e a iluminação pública.  

   

Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

07 - Aquisição de bens de capital 5.901.077 3.947.937 2.247.240 1.872.662 2.213.427 

TOTAL DA DESPESA 18.258.663 16.383.676 17.667.204 15.416.759 16.284.956 

BENS DE CAPITAL / DESPESA TOTAL 32,32% 24,10% 12,72% 12,15% 13,59% 

 

 

No quadro estão reflectidos os valores de pagamentos. O peso dos pagamentos de despesas de 

investimento varia em função das obras em execução.  

 

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

existem desfasamentos quer em termos físicos, quer em termos financeiros, que produzem efeitos nos 

anos seguintes. 
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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. 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Capital Próprio 9.409.611,56 10.497.120,67 11.216.038,55 10.567.538,77 10.853.501,86 

Activo Total Líquido 23.592.162,08 27.604.772,63 29.521.296,26 31.956.549,93 33.135.108,18 

Autonomia Financeira 0,40 0,38 0,38 0,33 0,33 
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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 ) 

.  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Activo Circulante 1.383.843,09 1.485.923,40 1.940.465,72 2.025.873,70 2.481.216,37 

Passivo Circulante (curto prazo) 3.454.556,58 4.127.495,28 3.675.168,89 6.133.192,54 6.852.973,39 

Liquidez Geral 0,40 0,36 0,53 0,33 0,36 

 

 

b 2) Liquidez Reduzida [(Activo Circulante – Existências) / Passivo de Curto Prazo] 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Activo circulante - Existências 896.768,94 868.365,46 1.233.942,67 1.388.805,78 1.999.959,53 

Passivo circulante (curto prazo) 3.454.556,58 4.127.495,08 3.675.168,89 6.133.192,54 6.852.973,39 

Liquidez Reduzida 0,26 0,21 0,34 0,23 0,29 

 

 

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

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Disponibilidades 823.843,09 775.620,81 1.120.607,19 827.510,98 1.280.548,90 

Passivo circulante (curto 
prazo) 

3.454.556,58 4.127.495,08 3.675.168,89 6.133.192,54 6.852.973,39 

Liquidez Imediata 0,24 0,19 0,30 0,13 0,19 

 

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

de 15 de Janeiro).   

Como limites, temos: 

 Limite ao endividamento líquido total: 125% do montante da soma 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 do 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. 

 

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. 

 

Limites ao endividamento municipal para 2010 

 
Designação Montante (euros) Observações 

(a) IMI 2009 3.178.685 
 

(b) IMT 2009 1.409.987 
 

(d) IUC 2009 398.819 
 

 
CA 2009 1.051 

 

(e ) SISA 2009 40.570 
 

(f) Reembolsos 58.232 
 

(1) Total de impostos líquidos 4.970.880 
(Somatório de (a) a (e ) - 

(f) ) 

 
Fundo de Equilíbrio Financeiro 3.962.767 

 

 
Participação no IRS 551.202 

 

(2) Total dos Fundos 4.513.969 
 

(3) 
Total das receitas a considerar 

para efeitos de cálculo dos 
limites de endividamento 

9.484.849 
(3) = Somatório de (1) + 

(2) 

(4) 
Limite ao endividamento de curto 

prazo 
948.485 (4) = 10% * (3) 

(5) 
Limite ao endividamento de 

médio e longo prazo 
9.484.849 (5) = 100% * (3) 

(6) Limite ao endividamento líquido 11.856.061 (6) = 125% * (3) 
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Endividamento municipal 2010 

 

 
Designação 

Montante 
(euros) 

Observações 

(1) 
Capital em dívida de médio e 

longo prazo 
5.757.679 

Saldo credor da conta 2312 - 
Empréstimos de médio e longo prazo 

11 Caixa -1.284 
 

12 Depósitos -1.279.265 
 

21 Clientes, Contribuintes e Utentes -35.994 
 

22 Fornecedores c/c 4.077.560 
 

23 Empréstimos 5.757.679 
 

24 Estado e Outros Entes Públicos 89.023 
 

2611 Fornecedores de Imobilizado c/c 2.079.024 
 

2612 Locações Financeiras 498.884 
 

2613 
Fornecedores de Imobilizado c/c 

- cauções 
102.704 

 

262 a 268 Outros Credores e devedores -183.484 
 

27 Acréscimos e diferimentos 996.847 
 

41 Partes de Capital -4.379 
 

(2) Endividamento Líquido 12.097.316 

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 
2.326.508 

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 
3.431.171 

Capital em dívida de médio e longo 
prazo, excluindo montantes 

legalmente excepcionados (5) = (1) - 
(3) 

(6) 
Endividamento Líquido a 

considerar 
9.770.808 

Endividamento Líquido, excluindo 
montante legalmente excepcionados 

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

 

Verificação dos limites de endividamento reportado a 31/12/2010 

 
Designação Montante (euros) Observações 

(A) 
Endividamento de médio e 

Longo Prazos utilizado 
36,18% (A) = (5) do quadro 2 : (5) do quadro 1 

(B) 
Endividamento Líquido 

utilizado 
82,41% (B) = (6) do quadro 2 : (6) do quadro 1 
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Da demonstração da situação de 2010, conclui-se que aumentou o endividamento líquido utilizado, ou 

seja, o Município utilizou 82,41% da sua capacidade em 2010 face a 80,49% em 2009. No que diz 

respeito ao endividamento de médio e longo prazo verificou-se um ligeiro aumento do nível de 

endividamento, passando de 35,01% em 2009 para 36,18% em 2010. 

 

Evolução das dívidas a terceiros 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Fornecedores e outros 2.567.739 3.095.680 2.518.407 4.575.731 4.998.722 

ADSE / SMAS 673.736 799.702 696.496 1.276.449 1.591.511 

Empréstimos 4.303.069 4.570.311 6.429.699 6.000.867 5.757.679 

Locações financeiras 567.910 814.041 938.683 730.935 498.884 

Total da dívida 8.112.454 9.279.734 10.583.284 12.583.981 12.846.796 

 

 

Evolução 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.  

 

  2009 2010 

Fornecedores de conta 
corrente 

2.528.382 2.741.385 

Fornecedores de 
imobilizado 

1.851.407 2.079.024 

Outros 195.941 178.312 

Total da dívida 4.575.731 4.998.722 
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Empréstimos 

 

A dívida resultante de empréstimos bancários diminuiu de 2009 para 2010, dado que o valor das 

amortizações foi superior ao valor das utilizações, ressalvando que os dois novos empréstimos ainda se 

encontram em período de utilização. A utilização destes novos empréstimos está condicionada à 

execução das obras para as quais foram contratados. 

 

Instituição 
Cap. Em Div. 
31/12/2009 

Utilizações Pagamentos 
Cap. Em Div. 
31/12/2010 

CGD - Caixa Geral de Depósitos 1.237.875 

 
204.464 1.033.411 

BPI - Banco Português do 
Investimento 

1.161.439 472.351 50.564 1.583.225 

BES - Banco Espírito Santo 1.065.209 

 
96.837 968.372 

CA - Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo 

1.303.856 

 
311.536 992.320 

INH - Instituto Nacional de 
Habitação 

478.819 

 
52.138 426.681 

Direcção Geral do Tesouro 753.670 

  
753.670 

Total 6.000.868 472.351 715.539 5.757.679 
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Locações Financeiras 

 

 

Descrição Montante 

 

Capital em dívida no final de 2009 730.934,82 

N
o

vo
s 

C
o

n
tr

at
ao

s 

Tractor Agrícola New Holland T6020 39.648,00 

 

Amortização de 2010 271.698,44 

 

Capital em dívida no final de 2010 498.884,38 

 

 

 

A aquisição de bens em regime de locação financeira, tem sido a forma privilegiada para a aquisição de 

vários equipamentos e viaturas necessários ao desenvolvimento da actividade do Município. No entanto, 

em 2010 foi apenas adquirido um equipamento, no valor de 39.648,00€. Por diversos factores, nestes 

últimos dois anos os investimentos nesta área têm sido mais reduzidos, permitindo a amortização dos 

contratos anteriormente celebrados, resultando assim numa redução do capital em dívida em cerca de 

31%. 

 

 

Resultados 

Demonstração de Resultados 

Código 
das 

Contas 
Descrição 

Exercício 

2010 2009 

Custos e perdas         

61 
Custos das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas:         

  Mercadorias 6.149,73   11.863,95   

  Matérias 1.435.775,39 1.441.925,12 1.906.183,14 1.918.047,09 

62 Fornecimentos e serviços externos:   3.454.039,14   4.325.655,53 

  Custos com o pessoal:         

641+642 Remunerações 6.043.910,63   5.788.426,40   

643 a 648 Encargos sociais 1.240.544,42 7.284.455,05 1.213.352,85 7.001.779,25 

63 
Transferências e subs. correntes 
concedidos e prestações sociais   1.391.287,47   1.188.019,32 
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Demonstração de Resultados 

Código 
das 

Contas 
Descrição 

Exercício 

2010 2009 

66 Amortizações do exercício   1.325.756,92   1.314.261,11 

67 Provisões do exercício   197,50   4.531,30 

65 Outros custos operacionais   40.583,94   64.872,97 

  (A)   14.938.245,14   15.817.166,57 

68 Custos e perdas financeiros   152.088,46   255.899,19 

  ( C )   15.090.333,60   16.073.065,76 

69 Custos e perdas extraordinários   805.042,53   270.238,37 

  ( E)   15.895.376,13   16.343.304,13 

88 Resultado líquido do exercício.............   -193.825,07   -597.534,98 

  (X)   15.701.551,06   15.745.769,15 

 Proveitos e ganhos         

  Vendas e prestações de serviços:         

7111 Venda de mercadorias 9.380,65   11.850,97   

7112+7113 Venda de produtos         

712 Prestações de serviços 3.167.782,98 3.177.163,63 3.278.849,98 3.290.700,95 

72 Impostos e taxas   5.972.359,90   5.258.829,44 

(a) Variação da produção         

75 Trabalhos para a própria entidade   413.947,25   932.193,34 

73 Proveitos suplementares   23.769,32   20.578,44 

74 Transferências e subsídios obtidos   5.670.671,87   5.827.862,45 

76 Outros proveitos e ganhos operacionais         

  (B)    15.257.911,97   15.330.164,62 

78 Proveitos e ganhos financeiros   45.111,59   85.453,97 

  (D)   15.303.023,56   15.415.618,59 

79 Proveitos extraordinários   398.527,50   330.150,56 

  (F)   15.701.551,06   15.745.769,15 

  Resultados Operacionais: ( B - A )   319.666,83   -487.001,95 

  Resultados Financeiros: ( D - B ) - ( - C - A )  
 

-106.976,87 
 

-170.445,22 

  Resultados Correntes: ( D - C ) 
 

212.689,96 
 

-657.447,17 

  Resultado Líquido do Exercício: ( F - E )   -193.825,07   -597.534,98 

 

 

O Município de Peniche apresenta em 2010 um Resultado Líquido de (-) 193.825,07 euros, com a 

seguinte evolução: 
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 Os custos suportados no exercício (€15.895.376,13) diminuíram em 2,74% face a 2009 

(€16.343.304,13). Os proveitos (€15.701.551,06) registaram uma ligeira diminuição de 0,28% face a 2009 

(€15.745.769,15), o que permitiu melhorar o resultado final.  
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Resultados Operacionais 

 

 

 

Custos e Perdas Operacionais 

 

 

 

Os resultados operacionais são os que têm maior peso na constituição do Resultado Líquido do 

Exercício, pelo que o seu comportamento nos últimos cinco anos acompanha a evolução do Resultado 

Líquido. 

 

Como se pode verificar, os custos com o pessoal são os que têm maior peso na estrutura de custos 

operacionais, representando 48,76% dos mesmos. Os custos com aquisição de serviços constituem o 

segundo maior grupo com 23,12%, e ainda o custo com as matérias consumidas, que representam 9,65% 

dos custos operacionais. 
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Proveitos e Ganhos Operacionais 

 

 

 

 

No que diz respeito a proveitos e ganhos operacionais, existem três grandes grupos: Transferências e 

Subsídios, dos quais se destacam as transferências do Orçamento do Estado, com 37,17%, os impostos 

municipais, com 39,14% e os proveitos gerados com alguns serviços prestados (Parque de Campismo e 

Piscinas Municipais), com 20,82%. 

 

Resultados Financeiros 
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14. BALANÇO SOCIAL 

 

Balanço Social  

Tendo em consideração que os Recursos Humanos constituem o bem mais valioso em qualquer 

organização, pois é deles que depende o sucesso da mesma. A capacidade de inovação e de adaptação 

às novas tecnologias, no cumprimento de forma eficaz e eficiente dos objectivos da organização, 

apresenta-se de seguida, um conjunto de informações que caracterizam a situação do Município nos 

últimos anos. 

 

Evolução dos efectivos  

 

Em 31 de Dezembro de 2010, o número de efectivos ao serviço do Município é de 504 trabalhadores. 

Verifica-se que nos últimos 4 anos este número estabilizou, mantendo-se muito perto dos 500. 

 

Comparando os dois últimos anos 2009 e 2010, verifica-se que houve uma redução global de 7 

trabalhadores. No entanto é de referir este número inclui todas as unidades de pessoal ao serviço em 31 

de Dezembro, independentemente, do vínculo que as liga ao Município. 

 

 

 

 

 

Apesar de em termos globais o número de indivíduos ter reduzido 7 unidades, a análise deverá ser 

efectuada tendo em conta a vinculação dos mesmos.  
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O número de trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado passou de 249 em 2009 

para 306 em 2010 verificando-se um aumento de 22,89%. No entanto, em 2010 saíram 14 trabalhadores, 

dos quais, 12 por aposentação e 2 por falecimento. 

 

Esta subida está directamente relacionada com a redução do número de trabalhadores com contrato de 

trabalho a Termo resolutivo certo, que passou de 203 em 2009 para 144 em 2010, verificando-se uma 

descida de 29,1%.  

 

Das 504 unidades, 40 são contratos de trabalho celebrados com professores de Actividades de 

Enriquecimento Curricular. 

 

Existe um outro grupo de unidades de pessoal, representados em outras situações que incluem 

6 contratos de prestação de serviços e de avença, dos quais 3 destinados também às 

actividades de enriquecimento curricular, 38 são contratos de inserção emprego celebrados com 

base em programas de combate ao desemprego. Ainda 2 membros dos gabinetes de apoio aos 

Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara e os 7 membros da Câmara Municipal. 

 

De salientar que algumas das unidades de trabalho atrás referidas são contratos para os quais, o 

Município tem contrapartida financeira, quer através de comparticipação ou do não pagamento 

da totalidade das despesas associadas à sua prestação, variando de situação para situação.  
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Efectivos segundo o género e carreira 

 

 

 

 

No activo e em 31 de Dezembro, existiam 290 homens e 214 mulheres, repartidos pelas diversas 

carreiras e situações. 

 

 

 

Se ponderarmos na distribuição dos efectivos por género e carreira, verifica-se que no desempenho das 

funções de técnico superior, assistente técnico e outros, existem mais mulheres do que homens, ao 

contrário do verificado nos eleitos locais, dirigentes intermédios e assistentes operacionais onde existem 

mais homens do que mulheres. No entanto a grande diferença de géneros situa-se ao nível da carreira de 
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assistente operacional, havendo cerca de 60% a menos de colaboradoras do sexo feminino do que do 

sexo masculino. 

  

 

Estrutura Etária do Pessoal 

 

 

 

 

Analisando a estrutura etária do pessoal verifica-se que cerca de 3% do número de indivíduos possui 

idade até aos 24 anos e 10% entre os 25 e os 29 anos de idades. As faixas etárias entre os 30 e os 34 

anos e entre 35 e 39 anos de idade possuem, cada uma, cerca de 17% do número total de indivíduos, 

sendo aliás as categorias com maior número de colaboradores. Se analisarmos o total acumulado destas 

categorias constata-se que 46% (portanto quase metade) do número total de colaborados têm entre 18 e 

39 anos de idade.  

 

Por outro lado, indivíduos entre os 40 e os 44 anos de idade representam 11%, entre os 45 e os 49 anos 

de idade e os 50 e os 54 anos de idade, cada uma 14%. Se observarmos o total acumulado destas 

categorias, cerca de 40% dos colaboradores tem idades compreendidas entre os 40 e os 54 anos de 

idade.  

Na faixa etária entre os 55 e os 59 anos de idade situam-se 9% do número total de colaboradores. Os 

restantes 5% possuem idades entre os 60 e os 70 anos de idade. 
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Analisando a estrutura etária do pessoal ao nível das três principais carreiras da Administração Pública, 

conclui-se que na faixa etária entre os 20 anos e os 39 anos de idade, 92,13% pertencem à carreira de 

técnico superior, 46,88% à carreira de assistente técnico e 33,45 % à carreira de assistente operacional. 

 

Estrutura do pessoal por antiguidade 

 

Devido às alterações ocorridas durante o ano de 2010, quer pelo aumento do número de trabalhadores 

com contrato de trabalho por tempo indeterminado, quer pela diminuição dos trabalhadores com contrato 

de trabalho a termo resolutivo certo, o número de trabalhadores com menos de 5 anos passou de 228 em 

2009 para 247 em 2010. Para esta conclusão deve ponderar-se o facto dos professores das actividades 

de enriquecimento curricular e colaboradores em regime de contrato de emprego inserção e contrato de 

emprego inserção mais, que prestam serviço, sem interrupção, por períodos inferiores a um ano, os quais 

no conjunto, totalizam cerca de 75 indivíduos (37 professores e 38 CEI), sendo natural que esta categoria 

seja a que possua maior número de colaboradores. 

 

 

 

 

Refira-se que, em anos anteriores a 2009 este gráfico só contemplava os trabalhadores do Quadro de 

Pessoal. 

 

 

Estrutura habilitacional do efectivo (escolaridade) 
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Ao nível das habilitações literárias, em 2010, mantem-se a tendência de aumento da qualificação dos efectivos, 

devido, por um lado, à frequência do programa novas oportunidades e, por outro, à renovação dos trabalhadores, os 

quais, sendo mais jovens possuem uma escolaridade mais elevada. De destacar que o número de indivíduos 

possuidores do 12.º ano de escolaridade passou de 68 em 2009 para 85 em 2010 e que dos que possuem 

licenciatura passou de 113 em 2009 para 117 em 2010. 

 

 

 
Se compararmos as habilitações literárias com o nível de qualificação imposta para o desempenho das 
funções exigidas em cada carreira, verifica-se que, por exemplo, na carreira de assistente operacional, 
em que é exigida a escolaridade obrigatória em função da idade do trabalhador, cerca de 35% dos 
efectivos possuem escolaridade superior à exigida.  
Na carreira de assistente técnico onde actualmente é exigido o 12.º ano de escolaridade, tendo sido 
necessário o 9.º ano de escolaridade até há poucos anos, constata-se que só cerca de 26,5% do número 
de trabalhadores é que não possui o 12.º ano, 61% possui o 12.º ano e 12,5% são licenciados. 
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Absentismo 

 

Em 2010 a grande alteração na assiduidade verifica-se ao nível das faltas por doença, havendo um 

decréscimo significativo do número de dias de ausência, passando de 4704 em 2009 para 2978 em 2010. 

Esta redução resulta, em grande parte, da aposentação de trabalhadores que se encontravam na 

situação de faltas por doença durante vários meses. 

Nas restantes faltas, se atendermos ao número de indivíduos que estão a ser contabilizados, as 

diferenças verificadas em cada um dos anos não são significativas. 

 

 

 

 

Trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso e feriados 

 

No global, o número de horas de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso e feriados 

baixou 19,77% de 2009 para 2010. 

 
Essa redução foi mais significativa no trabalho extraordinário que passou de 12.270 horas para 9.198 
horas, traduzindo-se numa redução de 25,04%. No trabalho prestado em dias de descanso e feriados, 
que passou de 19.921 horas para 16.628 horas, traduziu-se numa redução de 16,53%. 
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Trabalho normal nocturno 

 

Em 2010 houve um aumento do número de horas de trabalho prestado em horário nocturno cifrado em 

13,39%. 

 

 

 

 

Suplementos remuneratórios 

 

Os suplementos remuneratórios englobam os tipos de despesa constantes do gráfico abaixo 

apresentado, bem como outros tipos, tais como: Secretariado, Disponibilidade permanente, Outros 

regimes especiais de prestação de trabalho, Risco penosidade e insalubridade, Trabalho por turnos e 

Trabalho na periferia, os quais não são mencionados por não haver despesa nestas categorias. 
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O valor gasto em suplementos remuneratórios, em 2010 foi de 346.891,02 €, verificando-se uma redução 

de 14,08% em relação a 2009. 

 

 

 

Prestações Sociais 

As prestações sociais englobam os tipos de despesa abaixo indicados, bem como outros não 

mencionados, por não terem dado origem a despesa, tais como: Subsídio de funeral, Subsídio por morte, 

Subsídio de Educação especial e Benefícios sociais. 

Verifica-se que aqui grande parte da despesa efectuada se destina ao pagamento do subsídio de 

refeição. Efectivamente este valor reflecte a integração de trabalhadores inseridos em programas de 

combate ao desemprego, contratualizados com o Centro de Emprego, aos quais são pagos subsídio de 

refeição, subsídio de transporte (se o trabalhador estiver deslocado da sua área de residência), bem 

como 20% do valor da prestação de desemprego que cada colaborador tiver direito. 

Em 2010, nas prestações sociais, foi gasto menos 71.744,43 € que em 2009, tendo baixado a 

despesa em todas as categorias, excepto no subsídio de refeição em que se pagou mais 

32.286,70 € 
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Acidentes de trabalho 

O número de casos de incapacidade temporária absoluta para o trabalho, em consequência de acidente 
de trabalho, que se traduz na impossibilidade temporária de o sinistrado comparecer ao serviço, por não 
se encontrar apto para o exercício das suas funções, manteve-se praticamente ao mesmo nível nos dois 
últimos anos. Em 2009 ocorreram 46 casos e em 2010 ocorreram 43 casos.  
 

Para melhor percepção do gráfico apresentam-se as respectivas definições: 

Incapacidade permanente absoluta - a situação que se traduz na impossibilidade permanente do 

trabalhador para o exercício das suas funções habituais ou de todo e qualquer trabalho. 

Incapacidade permanente parcial - a situação que se traduz numa desvalorização permanente do 

trabalhador, que implica uma redução definitiva na respectiva capacidade geral de ganho. 

Incapacidade temporária absoluta – a situação que se traduz na impossibilidade temporária do sinistrado 

ou doente comparecer ao serviço, por não se encontrar apto para o exercício das suas funções. 

Incapacidade temporária parcial – a situação em que o sinistrado ou doente pode comparecer ao serviço, 

embora se encontre ainda impossibilitado para o pleno exercício das suas funções habituais. 
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