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ENQUADRAMENTO 

 

A prestação de contas é composta por um rol de documentos definidos pelo Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). O relatório de gestão é um dos documentos que a compõe 

e por Resolução do Tribunal de Contas é-lhe atribuído o número 28. 

As instruções para organização e documentação das contas das autarquias são reguladas pela Resolução 

n.º 4/2001 – 2.ª Secção – Instrução n.º 1/2001 – 2.ª Secção do Gabinete do Conselheiro Presidente do 

Tribunal de Contas. 

Entre outros aspetos, o relatório de gestão deve atender aos definidos no ponto 13 do POCAL, a saber: 

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

diferentes setores de atividade 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 prazo 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 

Cabe ao órgão executivo a elaboração do relatório de gestão, que o deve submeter à apreciação e 

votação do órgão deliberativo, nos termos da 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). 

Define o n.º 2 do artigo 49.º da LAL que o relatório de gestão deve ser apreciado e votado na sessão da 

Assembleia Municipal de abril. 

 

No final de 2011, quando foram elaboradas e aprovadas as Grandes Opções do Plano para 2012 foram 

feitas diversas referências às expectativas de dificuldades que o ano 2012 iria trazer para os municípios 

portugueses e que o Orçamento do Estado para 2012 deixava antever. 

Desde logo a manutenção da sistemática diminuição das receitas provenientes do Orçamento do Estado 

e que tem sido um fator determinante na limitação das possibilidades de atuação do Município. A este 

fator acresceu, ainda, a diminuição na cobrança das receitas próprias, em particular do IMT - Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, resultado da atual conjuntura económica e 

financeira que reduziu significativamente a dimensão do chamado mercado imobiliário. 

Pela sua importância e dimensão e alinhada com a diminuição, nas cobranças das receitas, está o 

aumento de algumas despesas, designadamente o aumento do IVA na faturação da eletricidade que 

passou de 6 para 23%. 
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No decorrer do primeiro semestre de 2012 foi aprovada e entrou em funcionamento a Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA). Esta Lei veio introduzir novas e importantes regras 

de atuação do Município, passado que foi o período conturbado de clarificação sobre a sua data de 

entrada em vigor. 

Também bastante relevante para o ano de 2012 foi a apresentação da candidatura do município de 

Peniche ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). No entanto, apesar de aprovada em 2012, os 

seus impactos orçamentais e financeiros apenas terão efeitos a partir de 2013. 

Apesar das dificuldades de natureza financeira foram mantidos os elevados níveis de apoio financeiro às 

freguesias do nosso concelho, e foram desenvolvidas importantes intervenções em áreas tão distintas 

como a da educação, da cultura, do desporto, da dinamização da atividade económica e da intervenção 

com os jovens e idosos. Este vasto conjunto de intervenções é desenvolvido ao longo do presente 

relatório e serviu globalmente para colocar, pela positiva, Peniche no mapa, para aumentar a 

atratividade do nosso concelho, e para reforçar a coesão social do nosso território. 
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METODOLOGIA 

 

O relatório de gestão espelha as atividades municipais mais relevantes realizadas durante o ano de 2012. 

Como metodologia, o relatório de gestão é construído a partir dos contributos, de estrutura livre, 

prestados por casa departamento/serviço. Para além das linhas orientadoras consagradas para a 

laboração do relatório de gestão, a Câmara Municipal tem entendido dar este espaço para que cada 

serviço possa fazer espelhar o que de mais importante ocorre no ano em análise, neste caso, 2012. 

Reunidos todos os contributos e uniformizada a estrutura gráfica resulta o relatório que aqui se 

reproduz. 

Numa perspetiva mais genérica e de consistência, este relatório corresponde à sumula dos relatórios de 

atividades trimestrais apresentados nas sessões ordinárias da Assembleia Municipal que decorreram em 

2012. 

O relatório contém, ainda, a análise da situação económico-financeira num horizonte temporal de 5 

anos, com principal enfase na evolução de 2011 para 2012. Desta análise, fazem parte indicadores de 

gestão orçamental, económica e financeira, evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo a 

terceiros, destacando-se das dívidas a instituições de crédito. 

A parte final do relatório é dedicada à análise ao Balanço Social, com principal destaque à evolução 

registada de 2011 para 2012. Esta análise retrata a estrutura de recursos humanos do Município, 

designadamente quanto à repartição de trabalhadores por género, escalão etário ou habilitação 

académica. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

O Departamento Administrativo e Financeiro é o departamento que tem como principal missão apoiar 

os órgãos municipais na tomada de decisão. A sua natureza administrativa e financeira, determina que a 

sua atuação seja de alguma forma transversal a toda a estrutura. 

Compete especificamente à diretora do Departamento Administrativo e Financeiro: 

a) Coordenar toda a equipa que lhe está afeta, de forma a corresponder aos objetivos estratégicos 

do Município; 

b) Definir objetivos, monitorizar e avaliar os resultados das diversas unidades orgânicas que 

superintende e avaliar a prestação dos colaboradores que lhe incumbe avaliar em matéria de SIADAP. 

c) Assistir às reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal subscrever e assinar as 

respetivas atas; 

d) Garantir todas as diligências à realização das reuniões de Câmara e Sessões da Assembleia 

Municipal, bem como do respetivo expediente; 

e) Certificar os factos que constem dos arquivos municipais e autenticar todos os documentos e 

atos oficiais da Câmara; 

f)  Subscrever ou visar as ordens de pagamento; 

g) Submeter a despacho dos membros do executivo os assuntos da sua competência, levar a sua 

assinatura a correspondência e documentos que dela careçam e assinar a correspondência para que 

tenha recebido delegação. 

Estão delegadas um conjunto de competências pelo Sr. Presidente, nomeadamente em matéria de 

recursos humanos e de expediente geral. 

2 — A diretora do Departamento Administrativo e Financeiro serve de oficial público e exerce, por 

nomeação do Sr. Presidente, as funções de responsável pelas execuções fiscais, nos termos da lei. 

Para além destas competências operacionais, cabe à diretora assessorar a atividade financeira da 

Câmara Municipal, cabendo-lhe o controlo interno de toda a receita do município e a efetivação de toda 

a despesa, e coordenar e assegurar a elaboração dos Documentos Previsionais, Prestação de Contas, 

bem como os relatórios e pedidos de informação para a Câmara e Assembleia Municipal. 

Desde agosto de 2010, a diretora do Departamento acumula a direção da Divisão Financeira.  

O ano de 2012, foi um ano particularmente difícil. Por um lado, todas as dificuldades financeiras 

associadas à conjuntura económica e consequências da mesma para as Autarquias Locais. Por outro 

lado, todas as alterações legislativas, ligadas à gestão de recursos, Humanos e Financeiros que por via 

das novas regras vieram condicionar a atuação da Câmara Municipal. 

Foi um ano de paragem e de reflexão, que exigiu um grande esforço de toda a equipa, na criação de 

novos procedimentos que pudessem ir ao encontro das imposições legais, mas mais do que isso, 

pudessem permitir percorrer o caminho necessário para atingir o objetivo final, o equilíbrio financeiro 

do Município. 
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Associado a este processo, é de realçar o incremento das responsabilização civil, criminal, disciplinar e 

financeira, sancionatória e ou reintegratória do responsável pela contabilidade (DDAF) pela realização 

de despesa, a par do responsável político que autorizar a despesa.  

Um outro projeto que foi determinante no ano de 2012, foi a elaboração de todo o processo de 

candidatura ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). 

Na área administrativa, em 2012, o DAF apoiou e acompanhou o processo da reorganização dos serviços 

em cumprimento dos objetivos traçados pela nova legislação. 

Foi também em 2012 que se iniciou o processo o Licenciamento Zero com a revisão dos Regulamentos 

Municipais, processo que ficou a cargo da Divisão Administrativa. 

Para o Departamento Administrativo e Financeiro, tal como para todo o Município, o ano de 2012 ficará 

marcado como um ano de grande turbulência, que exigiu de todos um esforço muito acima do esperado, 

mas que contou com a colaboração de todos, tendo cumprido os objetivos, em função das prioridades 

que lhe foram sendo definidas. 

 

|DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

Compete à Divisão Administrativa programar, organizar e coordenar as atividades de caráter 

administrativo e jurídico, no âmbito dos respetivos serviços. 

A Divisão integra as seguintes subunidades orgânicas: Secção de Recursos Humanos, Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, Arquivo e Fiscalização Municipal. 

Integram ainda a Divisão os serviços de Higiene e Segurança no Trabalho, Metrologia, Balcão 

Multisserviços (BMS) e Gabinete Jurídico. 

 

Secção de Taxas e Licenças 

 

Serviço 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pedidos de concessão de cartão de feirante 13 3 4 17 - 18 

Cartões de feirante concedidos 1 - - - - 6 

Cartões de feirante renovados 223 82 - - - - 

Pedidos de concessão lugares de terrado – feira 
mensal 

- - - - 14 
18 

Lugares de terrado concedidos - - - - 1 6 

Cartões de controlo interno 2.ª via - - - - 11 3 

Pedidos transferência titularidade de lugares de 
terrado 

- - - - 6 
10 

Transferência titularidade de lugares de terrado - 
concedidos 

- - - - 4 
8 

Instrução de processos cartão feirante (DGAE) 
concess/ renov. 

- - - - 6 
2 
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Serviço 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Averbamentos em nome de novo titular de cartão 
de feirante 

3 6 8 6 - 
8 

Pedidos diversos relativos a venda ambulante - - - 10 57 38 

Pedidos de concessão de cartão de vendedor 
ambulante 

29 20 15 17 28 
11 

Cartões de vendedor ambulante concedidos 1 - 3 2 - 0 

Cartões de vendedor ambulante renovados 68 50 62 59 42 57 

Pedidos de 2ªs vias - - - 2 4 0 

Processos de execuções fiscais instaurados 9 17 14 14 8 5 

Processos de contraordenação instaurados 159 111 105 131 111 118 

Certidões diversas 70 - 26 48 77 67 

Táxis – averbamento por alteração da titularidade 2 3 - 1 1 1 

Táxis – averbamento de nova viatura 1 4 1 3 1 2 

Cartas de caçador – Pedidos de exame 3 14 16 16 7 1 

Cartas de caçador – Pedidos de concessão 2 5 14 13 13 7 

Cartas de caçador – Pedidos de renovação 47 24 40 34 27 29 

Carta de caçador – Pedidos de 2ª via - 3 2 3 1 2 

Cartas de caçador – Substituição/atualização 21 39 15 17 11 16 

Licença de Caça – Nacionais e regionais 58 - - - - - 

Recenseamento militar – mancebos recenseados 142 139 - - - - 

Alvarás sanitários  3 - - - - 3 

Declaração prévia - - - - 25 3 

Licenças especiais de ruído 42 61 67 75 54 74 

Máquinas de diversão – registos concedidos - - - 5 2 0 

Máquinas de diversão – licenças de exploração 
concedidas 

27 22 4 3 - 
0 

Licenças para divertimentos públicos - - 22 32 34 46 

Licenças fogo artifício/pirotécnicos - - - - 19 17 

Licenças para queimadas 33 23 4 2 4 4 

Autorizações para queimas de sobrantes (isentas 
taxas) 

- - - 24 24 
17 

Licenças de representação 303 364 221 29 9 1 

Licenças de recintos improvisados e itinerantes 175 250 245 84 49 57 

Licenças provas desportivas - - - - 12 19 

Licenças para ocupação da via pública 26 15 74 107 143 139 

Licenças de publicidade 7 5 38 53 72 107 

Cemitério: – licenciamentos diversos 164 240 176 - 19 189 

Inumações em coval - - - 149 172 129 

Anuidade de ossários - - - 51 27 30 

Trasladações - - - 5 18 23 
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Serviço 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Certidões - - - 2 4 5 

 

Receitas 

 
Valores em Euros (€) 

Serviço 
Ano 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Parque Municipal de 
Campismo 

562.039,21 610.358,78 662.159,59 632.399,95 651.119,32 508.782,30 645.741,85 

Zona de Campismo da 
Berlenga 

23.257,00 21.771,00 23.804,75 14.422,50 34.941,50 28.749,50 26.517,20 

Comboio Turístico 4.662,00 5.438,95 4.274,60 3.024,70 3.351,50 3.263,621 2.155,90 

Utilização da Piscina 
Municipal 

222.558,85 218.159,02 221.549,19 247.177,88 245.487,60 215.150.29 216.940,31 

Bar da Piscina 
Municipal 

7.521,26 4.765,15 - - - - - 

Maquina distribuição 
automática da Piscina 
Municipal 

- - 340,35 353,45 404,35 324.85 245,15 

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

6.047,00 7.943,00 2.585,00 3.206,00 540,50 564,00 3.269,50 

Museu (entradas) 35.299,60 29.978,75 25.910,45 25.205,35 29.403,50 26.313,95 27.215,30 

Aulas de Bailado 9.460,90 10.201,60 12.377,60 17.379,90 16.771,17 14.301,28 17.641,62 

Balneários Públicos 515,4 604,5 457,95 422,5 456,95 707,55 604,18 

Mercado Municipal 
(senhas de cobrança) 

24.651,70 23.697,18 37.114,63 22.748,51 55.678,76 26.268,46 15.578,23 

Terrado do Mercado 
Mensal 

41.658,80 52.048,73 59.464,05 43.836,01 27.339,98a) 29.891,20 32.735,42 

Terrado dos 
Mercados Consolação 

4.473,00 2.016,00 1.200,00 2.640,00 2 520,00 2.520,00 2.520,00 

Aluguer do Campo 
Relvado Sintético 

- - - - 3.100,00 - 352,68 

a) Devido às obras não se realizaram os mercados mensais entre agosto a outubro. 
 

 

Secção de Expediente Geral 

Serviço 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ofícios expedidos 11.300 11.067 11.785 9.157 12.994 5331 

Requerimentos registados 3 483 3577 4664 4.284 5.253 4776 

Correspondência registada 15.434 14.481 23.543 18.494 14.870 14106 

Atestados registados 434 437 487 362 309 - 

 

A evolução do número de ofícios expedidos de 2011 para 2012 prende-se com o progresso e afinação 

que o método de registo tem vindo a sofrer, principalmente com a implementação do Sigma Flow, 

tratamento digital da informação. Este processo veio trazer grandes inovações no processo de pesquisa 

da informação expedida, o que permitiu concluir que para assuntos com o mesmo teor seja dado 

apenas um número de ofício, e no arquivo documental (em formato digital, disponível para consulta ou 
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impressão por qualquer utilizador, de qualquer máquina liga à rede de aplicações do Município) sejam 

anexados todos os ofícios enviados. 

De salientar que este número de ofícios corresponde literalmente à numeração dos ofícios, e não à 

quantidade exata de ofícios expedidos. 

A título exemplificativo tem-se a faturação das refeições servidas pelo Município a alunos do ensino 

básico e Jardins-de-Infância. Em termos operacionais em cada mês é atribuído um único número de 

ofício a toda a faturação desse mês e anexada cópia de todas as faturas enviadas aos encarregados de 

educação no arquivo documental. 

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

são recetores de documentação, fazendo o seu tratamento e introduzindo-os no sistema de informação 

do Município de diversas formas. 

 

Fiscalização Municipal 

A Fiscalização Municipal, está integrada na Divisão Administrativa e tem como missão fiscalizar e fazer 

cumprir os Regulamentos municipais e demais legislação nas áreas das Atividades económicas do 

Ambiente e da Higiene e salubridade Pública. 

Com vista ao cumprimento da sua missão, o Serviço de Fiscalização desenvolve as seguintes atividades: 

 Verificar e controlar o cumprimento por parte dos munícipes das disposições contidas nos 

regulamentos municipais;  

 Fiscalizar as atividades cujo exercício dependa de licença municipal e verificar a observância das 

condições impostas quando tenham sido autorizadas;  

 Levantar autos de notícia por práticas de contraordenacionais;  

 Fiscalizar o cumprimento por parte dos munícipes da obtenção de licenças e satisfação de taxas 

municipais; 

 

Sempre que necessário, este serviço procede à realização de notificações e afixações de editais, a 

pedido dos serviços, bem como de outras entidades da administração pública.  

Em 2012, o serviço de Fiscalização integrou a equipa de trabalho que esteve no terreno para a recolha 

de informação de base à avaliação de prédios do âmbito do CIMI. 

 

Arquivo Municipal 

A principal Missão do Arquivo Municipal é prestar serviços de gestão documental, organizando os 

diversos fundos documentais e fornecendo a documentação/informação aos utilizadores quer sejam 

internos ou externos à Organização.  

Na ótica de prossecução dos objetivos do Arquivo Municipal de Peniche, têm sido dados alguns passos 

para implementar práticas de gestão documental integrada, empenhando para tal um esforço de 

melhoria contínua, orientadas para o utilizador, baseada na eficácia e eficiência.  
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As principais atividades desenvolvidas em 2012, para além das regulares, foram:  

• Aplicação sistemática das Portarias n.º 412/01 de 17 de abril e n.º 1253/2009 de 14 de outubro  

• Elaboração do Plano de Atividades anual definido em consonância com o plano de atividades 

geral da Câmara.  

• Elaboração de instrumentos de descrição normalizados (guia de fundos, inventário e índices) 

com base nas ISAD (G) de forma a disponibilizar a informação quer ao cliente interno quer ao 

externo. 

A título excecional, tem sido prestado apoio na passagem das gravações das sessões da Assembleia 

Municipal para formato Word a fim de se elaborarem as respetivas atas. 

 

Apoio órgãos Municipais 

Serviço 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Atas da Câmara Municipal 55 50 46 36   

Tratamento de Atas da Câmara Municipal 
    

25 35 

Atas da Assembleia Municipal 9 12 10 11   

Tratamento de Atas da Assemb. Municipal 
    

6 7 

 

Secção de Recursos Humanos 

Posto 1 

Compete à secção de recursos humanos (posto1) efetuar todos os procedimentos que se relacionem 

com a gestão administrativa dos processos de pessoal e eleitos locais, onde se inclui a colaboração com 

os diferentes serviços e com entidades externas ao Município, a elaboração de relatórios e de 

contributos para os documentos previsionais, bem como no acompanhamento da situação individual de 

cada trabalhador, incluindo a assiduidade, o processamento de remunerações, suplementos 

remuneratórios e prestações sociais, bem como a organização e atualização dos processos individuais  

Cabem no âmbito da informação a prestar a entidades externas, o envio por transmissão eletrónica de 

dados, à Direção Geral da Administração Local, dos mapas mensais de Despesas com Pessoal e Pessoal 

ao serviço, dos mapas trimestrais e semestrais de Recursos Humanos e do Balanço Social; ao Serviço de 

Finanças, da Declaração Modelo 10 e penhoras de vencimentos; aos Agrupamentos de Escola, da 

informação referente aos trabalhadores que prestam serviço nas escolas, para o preenchimento dos 

mapas SIOE; à ADSE, CGA e Segurança Social, Sindicatos e Companhia de Seguros, da informação 

referente aos seus subscritores. 

Cabem no âmbito da informação a prestar aos diferentes serviços do Município, a elaboração dos mapas 

de férias, dos mapas de custos com pessoal, e a colaboração na elaboração dos Mapas de Pessoal, bem 

como dos pedidos de reembolso ao Instituto de Emprego e Formação Profissional dos valores pagos aos 

colaboradores que desempenham funções em regime de Contratos de Emprego Inserção e Contratos de 

Emprego Inserção +. 

Cabem no âmbito do acompanhamento da situação individual de cada trabalhador, de acordo com o 

enquadramento jurídico de cada relação de trabalho, a elaboração de contratos de trabalho, o 

acompanhamento da assiduidade, nomeadamente, férias, faltas e licenças; mobilidade geral; 

aposentações e simulação de valores de pensão de aposentação, tratamento administrativo dos 
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processos de acidente de trabalho, acumulação de funções, inscrição em ações de formação, atribuição 

do estatuto de trabalhador estudante, parentalidade, processamento de remunerações e suplementos 

remuneratórios, designadamente de trabalho extraordinário, ajudas de custo, abonos para falhas, 

despesas de representação e trabalho noturno, bem como de prestações sociais, particularmente, de 

comparticipações da ADSE, de subsídio de refeição, de abono família para crianças e jovens e 

bonificação por deficiência. Anualmente são também emitidas as declarações individuais de IRS, 

relativamente a todos os colaboradores que auferiram valores passíveis de serem taxados para efeitos 

de IRS. 

Se analisarmos a situação dos recursos humanos que prestaram serviço no município verificamos que no 

ano de 2012 houve 368 alterações individuais de situação, conforme se pode comprovar no quadro 

abaixo apresentado. 

 

Ocorreram 168 entradas de novos colaboradores possuidores de quatro relações jurídicas distintas, 

repartidas da seguinte forma: 10 com contrato de trabalho por tempo indeterminado, 40 com contrato 

de trabalho a termo resolutivo certo, 2 em regime de avença e 116 com contratos emprego inserção, 

contratos emprego inserção + e estágios PEPAL. 

Paralelamente ocorreram 200 saídas de colaboradores, das quais 19 respeitaram a contratos de 

trabalho por tempo indeterminado, 61 a contratos de trabalho a termo resolutivo certo, 3 a avenças e 

117 a contratos emprego inserção, contratos emprego inserção + e estágios PEPAL. 

Verifica-se assim que o grande número de alterações de situação ocorreu relativamente aos 

colaboradores em regime de contratos emprego inserção, e contratos emprego inserção+, os quais se 

integram num conjunto de medidas que visam permitir aos desempregados o exercício de atividades 

socialmente úteis, bem como promover a melhoria das suas competências socioprofissionais e o 

contato com o mercado de trabalho, com a vantagem de o Município também ser reembolsado de parte 

do valor que lhes é pago. 

 

Posto 2 

 Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)  

 - 4ª Edição PEPAL/6 estagiários)  

 - 5ª Edição PEPAL (7 Estagiários) – Submissão de Pré-candidatura no Portal Autárquico (DGAL)  

 Sistema de Implementação da Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP)  

 Procedimentos Concursais  

Procedimentos Concursais (n.º de lugares) abertos em 2012: (Ponto Situação atual) 

Vínculos

E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T E S T

CTTI 360 0 0 0 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 5 1 1 2 2 3 5 10 19 29

CTTRC 70 0 2 2 0 2 2 1 1 2 2 1 1 44 44 1 1 35 1 36 4 1 5 1 6 7 0 0 0 40 61 101

C.Serv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avença 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 5

Outros 56 2 4 6 10 13 23 9 2 11 5 3 8 6 15 21 33 9 42 12 17 29 7 5 12 15 7 22 5 17 22 4 18 22 8 7 15 116 117 233

TOTAL 491 2 6 8 10 15 25 12 4 16 5 6 11 6 20 26 33 11 44 12 65 77 7 8 15 51 10 61 12 20 32 8 25 33 10 10 20 168 200 368

Legenda: 

Alterações de Vínculo entre 01-01-2012 e 31-12-2012

Saldo 

Inicial

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

E = Entradas S = Saídas T = N.º Total de mudanças de situação
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RJEP 

N.º de 

Candidatura

s 

Técnicos 

Superiores / 

aberto ao 

exterior 

Técnicos 

Superiores / 

exclusivame

nte para 

rjepi 

Assistentes Técnicos/ 

aberto ao exterior 

Técnicos de 

Informática / 

aberto ao 

exterior 

Assistentes 

Operacionais 

/ aberto ao 

exterior 

 

 

T 

DETERMINA

DOS 

379 0 0 0 0 8 (aguarda 

publicação de 

Lista Final 

Provisória) 

8 

INDETERMI

NADOS 

120 (TS) 

354 (AT) 

3 (aguarda 

publicação de 

Lista de 

Resultados da 

Avaliação 

Psicológica)  

2 

(concluido) 

3 (aguarda publicação 

de Lista de Resultados 

da Avaliação 

Psicológica) 

1(aguarda 

publicação da 

Homologação) 

0 9 

T 853 3 2 3 1 8 17 

 

 Período Experimental (em curso) 

 Avaliação do Período Experimental e Apoio ao Pelouro da Educação – AEC (2011 -2012) e 

(2012-2013) 

 Mobilidade Interna 

 Resposta, Contabilização e Análise das Candidaturas Espontâneas para Emprego e Estágio 

Profissional dirigidas à CMP: 

 

Candidaturas Espontâneas: Emprego 

 

Candidaturas; 
JANEIRO; 1; 3% 

Candidaturas; 
FEVEREIRO; 1; 3% 

Candidaturas; 
MARÇO; 2; 5% 

Candidaturas; ABRIL; 
2; 5% 

Candidaturas; MAIO; 
5; 14% 

Candidaturas; 
JUNHO; 1; 3% 

Candidaturas; JULHO; 
4; 11% 

Candidaturas; 
AGOSTO; 5; 14% 

Candidaturas; 
SETEMBRO; 4; 11% 

Candidaturas; 
OUTUBRO; 4; 11% 

Candidaturas; 
NOVEMBRO; 6; 17% 

Candidaturas; 
DEZEMBRO; 1; 3% 

Candidaturas de Emprego por Mês 
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Candidaturas Espontâneas: Estágio 

 

 

 

 

 

Candidaturas; 
6ºANO; 4; 11% 

Candidaturas; 
9ºANO; 0; 0% 

Candidaturas; 
11ºANO; 1; 2% 

Candidaturas; 
12ºANO; 3; 8% 

Candidaturas; 
CURSO TÉCNICO; 

1; 3% 

Candidaturas; 
CURSO 

TÉCNOLOGICO; 1; 
3% 

Candidaturas; 
CURSO 

PROFISSIONAL; 1; 
3% 

Candidaturas; 
BACHARELATO; 1; 

3% 

Candidaturas; 
LICENCIATURA; 

21; 58% 

Candidaturas; 
PÓS-

GRADUAÇÃO; 1; 
3% 

Candidaturas; 
MESTRADO; 1; 3% 

Candidaturas; 
DESCONHECIDO; 

1; 3% 

Habilitações Literárias por Candidaturas 

Candidaturas
; MARÇO; 1; 

20% 

Candidaturas
; JUNHO; 1; 

20% 

Candidaturas
; SETEMBRO; 

2; 40% 

Candidaturas
; OUTUBRO; 

1; 20% 

Candidaturas de Estágio por Mês 

Candidaturas; 
9ºANO; 0; 0% 

Candidaturas; 
12ºANO; 1; 20% 

Candidaturas; 
LICENCIATURA; 4; 

80% 

Candidaturas; 
MESTRADO; 0; 0% 

Candidaturas; 
DESCONHECIDO; 

0; 0% 

Habilitações Literárias 
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 Quadro Resumo : Candidaturas Espontãneas ( Emprego e Estágio Profissional) 

Tipo de 
Candidatura 

Área de Formação 
Habilitações 

Literárias 
Sexo Área de Residência TOTAL 

Estágio 
Profissional 

20% Apresentam 
Formação nas Áreas 
de Direito, Ciências 
Sociais e Serviços 

80% das 
Candidaturas 
apresentam a 

Licenciatura como 
grau Académico 

80% São do Sexo 
Feminino (N= 4) 

40% Residem na área do 
Concelho de Peniche 

5 
20% São do Sexo 
Masculino (N= 1) 

40% Residem noutro Distrito 
que não o de Leiria 

Emprego 
19% Apresentam 

Formação nas Áreas 
diversas 

58% das 
Candidaturas 
apresentam a 

Licenciatura como 
grau Académico 

69% São do Sexo 
Feminino (N= 25) 

31% Residem na área do 
Concelho de Peniche 

36 
31% São do Sexo 
Masculino(N=11) 

33% Residem noutro Distrito 
que não o de Leiria 

Total 

20% Das Candidaturas 
Espontâneas 

apresentam Formação 
nas Áreas de Direito, 

Ciências Sociais e 
Serviços 

Das 41candidaturas 
de Estágio e de 

Emprego, cerca de 
25 apresentaram 

como Grau 
Académico, a 
Licenciatura 

74,5% São do Sexo 
Feminino (N= 29) 

35,5% Residem na área do 
Concelho de Peniche 

41 
15,5% São do Sexo 
Masculino (N=12) 

36,5% Residem noutro 
Distrito que não o de Leiria 

 

 Formação e Serviços rececionados: Arquivo, Contabilização e Análise 

 

 

 

 

Ciências 
3% 

Saúde 
7% 

Tecnologias 
18% 

Agricultura e 
Recursos 
Naturais 

4% 

Arquitectura, 
Artes Plásticas e 

Design 
0% 

Ciências da 
Educação e 

Formação de 
Professores 

0% 

Direito, Ciências 
sociais e serviços 

5% 

Economia, 
Gestão e 

Contabilidade 
25% 

Humanidades, 
Secretariado e 

Tradução 
2% 

Educação Física, 
Desporto e Artes 
do Espectáculo 

0% 

Construção Civil 
22% 

Outros 
14% 

Nº Oferta 

Adepe 
2% 

ALGEBRICA 
6% 

CCDR-LVT 
1% 

CEFA 
8% 

Cencal 
1% 

Cenfic 
6% 

Cespu 
1% 

DATAlentejo 
4% 

FUNDEC 
47% 

INA 
1% 

IPAV 
4% 

PLURIVALOR 
1% 

Quadros & Metas 
4% 

Ofertas únicas 
14% 

Ofertas por Entidade 
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 Quadro Resumo : Formações e Serviços 

 

Tipo de Oferta Área da Oferta Área da Formação  
Entidade/ 

Oferta 
Mês de 

maior Oferta 
TOTAL 

Formações 
76% da Oferta 

Apresentada é nas Áreas 
de Cursos/Formações 

25% da Oferta é 
dirigida para a 

Economia, Gestão 
e Contabilidade 

(N= 42) 

47% da Oferta 
é feita pela 

FUNDEC 
(N= 78) 

18% da 
Oferta é feita 

em janeiro 
(N= 29) 

166 

Serviços 
100% da Oferta 

Apresentada é nas Áreas 
de Newsletters/ Revistas 

100% da Oferta é 
Informativa 

(Newsletters/ 
Revistas) 
(N= 11) 

46% da Oferta 
é feita pela 

INA 
(N= 5) 

28% da 
Oferta é feita 

em janeiro 
(N= 3) 

11 

Total 

88% das Ofertas de 
Serviços e Formações 

apresentadas é nas 
Áreas de  

Cursos/Formações  e 
Newsletters/ Revistas  

62,5% das Ofertas 
são dirigidas para 

a  Economia, 
Gestão e 

Contabilidade e 
são Informativas 

(N= 53) 

46,5% das 
Ofertas são 
feitas pela 
FUNDEC  e 
pela INA 
(N= 83) 

23% das 
Ofertas são 

feitas em 
janeiro 
(N= 32) 

177 

 
 

 Total de Custos SRH2 em 2012 
Atividades  Total 

Aplicação Informática SIADAP 615€  

Publicações em Jornais 464,2€ 

Publicações em Diário da Republica  1818.34€ 

Avaliação Psicológica 240€ 

Total 3137,54€ 

 

 Outros Relevantes: 

o Projeto Oeste Mais Igualdade: Indicação de representação dos RH na Formação para 

Conselheiros Municipais da Igualdade 

o Apoio às Juntas de Freguesia do Concelho, aos SMAS e a Municípios vizinhos no 

esclarecimento de dúvidas relativas aos Procedimentos Concursais e ao SIADAP 

o Transcrição de Reuniões da Assembleia Municipal (Reuniões de 23.11.2011) 

o Apoio às entradas e saídas de Ofícios na aplicação de Gestão Documental  

o Elaboração de Estimativa de Custos para GOPS e Documentos Previsionais 2013 

o Elaboração de Informações Internas e Ofícios, sempre que solicitado 

o Elaboração de Relatórios de Atividades para Assembleia Municipais (5) 

o Elaboração de Relatório Anual 2011 (Relatório de Gestão e Prestação de Contas) 

 

Serviço de Segurança e Higiene no Trabalho 

Os serviços internos de segurança e higiene no trabalho tiveram a sua continuidade no ano de 2012 

seguindo o princípio fundamental da prevenção de riscos profissionais e promoção da saúde de todos os 

nossos trabalhadores municipais. 

Neste sentido, foi dado seguimento ao Regulamento Municipal Interno de Segurança, Higiene e Saúde 

no Trabalho com a sua aprovação, por todo o executivo camarário, deliberada em reunião de Câmara 

Municipal. 
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A articulação de todos os serviços municipais com a segurança, higiene e saúde no trabalho, (SHST) 

principalmente os serviços operacionais com trabalhadores expostos a riscos considerados moderados a 

graves, foi, no nosso entendimento, notória e profícua, porquanto possibilitou, em parte, a 

consciencialização dos trabalhadores para a importância do papel da segurança e da prevenção dos 

riscos profissionais no seu dia-a-dia. 

Considerando também que a segurança, higiene e saúde no trabalho é promovida através do 

envolvimento de todos os recursos humanos de uma organização, podemos salientar positivamente a 

participação ativa dos trabalhadores nesta área, onde foram apresentadas algumas propostas e 

sugestões de melhoria, as quais, dentro do possível foram tidas em consideração e implementadas nos 

locais de trabalho. O processo de eleição dos representantes dos trabalhadores para a SHST foi 

desencadeado pelo STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, aguardando-se agora o 

seu devido seguimento. 

O dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho – 28 de abril, foi igualmente assinalado de forma 

positiva, através da divulgação e distribuição de panfletos por todos os edifícios municipais e afixação de 

cartazes alusivos ao tema. 

Em matéria de sinistralidade, foram elaborados procedimentos internos a adotar pelos trabalhadores 

em caso de acidente de trabalho, com o objetivo de, por um lado, uniformizar e melhorar os 

procedimentos já existentes, e por outro, consciencializar todos os trabalhadores de que esta é uma 

matéria a que o Município dá particular importância perspetivando a redução do absentismo ao 

trabalho e aumento da produtividade dos trabalhadores. 

Iniciou-se também o trabalho de coordenação de segurança e saúde da obra de Construção da casa 

Mortuária adjacente ao Cemitério Municipal de Peniche, em que sendo a Câmara Municipal de Peniche 

dono de obra e simultaneamente entidade executante, e empregadora, tornou-se necessário garantir 

que todos os requisitos legais exigidos seriam cumpridos em sede de plano de segurança e saúde para a 

fase da obra, ao qual se está a dar o devido seguimento até à sua fase final. 

Porque perspetivamos na formação dos nossos trabalhadores uma mais-valia refletida no desempenho 

do seu trabalho em condições de segurança e saúde, foram proporcionadas internamente ações de 

sensibilização em SHST, a todos os setores operativos do Município, com a duração de 252,5 horas 

ministradas a 128 trabalhadores municipais dos serviços operacionais integrados no Departamentos de 

Obras Municipais e Departamento de Energia e Ambiente. 

Foram analisadas igualmente as necessidades formativas dos motoristas do setor de transportes 

pesados de mercadorias e pesados de passageiros e transporte coletivo de crianças, estando prevista a 

realização de formação, considerando a legislação em vigor e a necessidade de cumprimento dos 

requisitos legais nesta matéria. 

Não podemos deixar de salientar a atenção proporcionada à SHST, em tempos tão exigentes 

financeiramente, e que exigem de todos a consciencialização de que a segurança no trabalho representa 

um investimento a longo prazo numa organização. 

Acrescenta-se ainda um inventário resumido da atividade desenvolvida em 2012, no âmbito documental 

e funcional, nomeadamente: 
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 Elaboração de procedimentos internos a adotar em caso de acidente de trabalho; 

 Elaboração de pareceres técnicos diversos especificando as características técnicas dos 

Equipamentos de Proteção Individual a adquirir para os vários serviços operacionais. 

 Elaboração de Fichas de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual para os serviços 

operacionais e sensibilização em alguns serviços para a correta utilização e responsabilização 

pelos trabalhadores; 

 Realização de 20 (vinte) visitas técnicas a locais de trabalho realizadas quer no âmbito da 

prevenção, quer no âmbito de acidentes de trabalho ocorridos e de atendimentos realizados 

a trabalhadores; 

 Realização de estudo estatístico no âmbito da análise de sinistralidade ocorrida no Município 

nos anos 2009 e 2010 com respetivos custos associados; 

 Análise do absentismo por doença no Município com respetivos custos associados nos anos 

2009 e 2010; 

 Análise da sinistralidade ocorrida no ano de 2011, com evidências escritas através dos 

registos de acidente de trabalho efetuados; 

 Análise do absentismo por doença no Município ocorrido no ano 2011; 

 Elaboração de Plano de Segurança e Saúde para a fase da obra de Construção da Casa 

Mortuária adjacente ao Cemitério Municipal de Peniche. 

 Elaboração de 30 (trinta) informações/pareceres internos sobre diversos assuntos, 

salientando-se os seguintes: 

o Situações de incapacidades permanentes parciais; 

o Situações de redução da capacidade produtiva; 

o Situações de melhoria das condições de trabalho; 

o Propostas várias de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para diversos 

serviços; 

o Apólices de acidentes de trabalho – situação na Câmara Municipal de Peniche; 

o Procedimentos internos em caso de acidente de trabalho; 

o Cumprimento de medidas propostas em autos de notificação de vistorias promovidas 

pela ACT; 

o Proposta de realização de exames médicos periódicos de medicina no trabalho a vários 

serviços operacionais; 

o Iniciativas para comemoração do dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho; 

o Atribuição de trabalhos moderados – situações clínicas de vários trabalhadores; 

o Plano de Proteções Individuais a considerar no estaleiro de obra da Casa Mortuária. 

 Elaboração de 10 (dez) ofícios no âmbito de situações relacionadas com acidentes de 

trabalho, submissões a juntas médicas, sindicatos, entre outras; 
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 Elaboração de relatórios das visitas técnicas efetuadas aos vários locais de trabalho com 

proposta de medidas de melhoria das não conformidades detetadas. 

 Colaboração com a Secção de Recursos Humanos para o Balanço Social de 2011, no que se 

refere a todos os itens relacionados com a SHST; e em demais assuntos relacionados com os 

trabalhadores; 

 Elaboração e afixação de fichas de prevenção e segurança em vários serviços, sensibilizando 

os trabalhadores para as questões ligadas à segurança e higiene no trabalho; 

 Realização de atendimentos a diversos trabalhadores municipais no âmbito da melhoria das 

condições de trabalho; 

 Deslocação à ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho no âmbito de resolução de 

vários assuntos e recolha de material de divulgação da SHST para o Município.  

 Contatos com várias entidades sobre diversos assuntos no âmbito da segurança, higiene e 

saúde no trabalho. 

 

Gabinete Juridico 

A atividade do Gabinete Jurídico concerne, por um lado, no apoio jurídico e de contencioso a prestar aos 

órgãos municipais, a todos os departamentos, divisões e secções municipais, traduzindo-se na emissão 

de pareceres, e, por outro lado, na consulta dos mesmos.  

Esta atividade consiste no seguinte: 

 Elaboração de pareceres jurídicos no âmbito de matérias cuja competência é das autarquias 

locais; 

 Emissão de 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; 

 Efetuar inquéritos, por determinação superior; 

 Apoiar a atuação da Câmara Municipal em processos legislativos; 

 Acompanhar o patrocínio nas ações 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; 

 Elaboração de propostas de acusação, instrução e elaboração de propostas de decisão em 

processos de contra-ordenação; 

 Representar o município em inquéritos judiciais; 

 Elaboração de propostas de Regulamentos; 

 Elaboração de propostas de protocolos; 
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 Ser membro cooptado da CPCJ; 

 Autenticação de documentos particulares (por ex. contratos de doação, compra e venda) – 

atividade recentemente iniciada; 

 Acompanhamento a tribunal de testemunhas/intervenientes processuais municipais. 

 Representação legal da Câmara Municipal de Peniche em ações administrativas intentadas pela 

Câmara ou contra a mesma. 

A atividade do Gabinete Jurídico e de Contencioso traduziu-se na análise, estudo e emissão de pareceres 

das questões colocadas que a seguir se discriminam por matéria e quantidade: 

I) 

a) Urbanismo:  

 Processos de Obras Particulares: 25 

 Processos de fiscalização (municipal e técnica): 86 

 Outros Processos (certidões, requerimentos diversos, loteamentos, pedidos de informação 

prévia): 3 

 Pedidos dispensa/redução do pagamento de taxas urbanísticas: 4 

 Propostas de procedimento – em matéria de conservação do edificado: 1 

b) Processos de Contra-Ordenação:  

 Verificação de autos de notícia e propostas de instauração de processos de contra-ordenação: 

78 

 Acusações: 43 

 Propostas de e inquirição de testemunhas: 24 

 Pedidos de Visita ao local: 17 

 Decisões: 60 

 Análise de pedidos de pagamento da coima em prestações: 5 

 Outras informações (propostas de arquivamento, ponto de situação dos processos, propostas 

de apensação de processos, motivações a acompanharem impugnações judiciais: 44 

 Representação (em juízo) do município em processo judicial de impugnação da decisão 

administrativa: 1 

c) Reclamações de Créditos: 78 

d) Propostas de Regulamento: 5 

e) Publicidade: 4 

f) Contratação pública: 5 

g) Proposta de Protocolo: 1 

h) Responsabilidade Civil Extracontratual: 6  

i) Procedimentos concursais: 1 
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j) Horários de funcionamento: 3 

k) Parque de Campismo: 1 

l) Pareceres de natureza diversa: 67 

m) Representação do município em sede de inquéritos judiciais: 3 

n) Providência Cautelar - apresentação de oposição: 1 

o) Representação do município em processo judicial – providência cautelar – em audiência de 

testemunhas e inspeção ao local: 2 

p) Compilações semanais das publicações no Diário da República: 39 

 

II) 

Importa ainda referir que no período de 15 de fevereiro a 04 de abril, as atividades do Gabinete Jurídico 

e de Contencioso foi auxiliada pelas funções de um elemento estagiário, cuja atividade se contabilizou 

da seguinte forma, sempre com a supervisão da jurista, sua coordenadora: 

• Responsabilidade Civil Extracontratual da Câmara Municipal de Peniche: 1 

• Acusações de processos de contra-ordenação: 8 

• Autos de inquirição de testemunhas: 6 

• Propostas de inquirição de testemunhas: 4 

• Propostas de apensação de processos de contra-ordenação: 1 

• Propostas de decisão de processos de contra-ordenação: 10 

• Arquivamento de processos de contra-ordenação: 3 

• Pedido de visita ao local, em sede de processos de contra-ordenação: 1 

• Diversos: 8 

• Elaboração de preenchimento de minutas de Contratos de Doação:4 

• Compilações semanais das publicações no Diário da República: 6 

• Tabela de controlo de processos de contra-ordenação (organização, análise e inserção em Excel 

de 388 processos - 388 linhas x 7 colunas de dados): 1 

 

Balcão Multisserviços 

Desde setembro de 2012 

Este Posto de Atendimento é personalizado através de um contato com um assistente, permite aos 

utentes tratar dos vários serviços da Administração pública. O projeto pretende aproximar a 

Administração Central dos centros populacionais, através da prestação de serviços de atendimento 

público. 
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Serviços e produtos disponíveis:  

ADSE  

• Pedidos e renovações de Cartão Europeu de Seguro de Doença 

• Pedidos de 2ª via do Cartão de Beneficiário 

• Alteração de NIB, nome ou morada 

• Emissão de Declaração de IRS 

• Consulta da Conta-Corrente do Beneficiário 

• Receção de Documentos de despesa  

CGA – Caica Geral de Aposentações 

• Pedidos de pensões, subsídios e reembolsos de despesa 

• Pedido de abono de família para crianças e jovens 

• Pedido de pagamento de quotas de subscritores na situação de licença sem vencimento e 

situações equiparadas 

• Pedido de Aposentação de Ex-Subscritor 

• Alteração de Dados Pessoais 

• Pedido de Contagem de tempo de Ex-Subscritor  

ACP – Automóvel Clube de Protugal 

• Pedido de 2 Via de Cartão de Sócio ACP com ou sem alterações 

• Alteração de dados de Cartão de Sócio ACP  

DGAJ – Direção nGeral da Admisnitração da Justiça  

• Pedido de certificado de registo criminal para cidadãos nacionais e estrangeiros 

• Pedido de certificado de registo de contumácia  

Direção-Geral do Consumidor  

• Receção de Reclamações  

ISS – Instituto da Segurança Socail 

• Alteração e consulta de dados 

• Pedido de cartão europeu de seguro de doença 

• Pedido de abonos e subsídios 

• Declarações e consultas de situação contributiva 

• Envio de documentos eletrónicos  

• Serviço informativo 

• Segurança social direta  

IMT – Institutido da Mobilidade e dos Transportes  

• Alteração de dados na carta de condução 

• Revalidação de licença de condução (suspenso) 

• Substituição da carta de condução  

• Revalidação das guias de substituição da carta de condução 

• Revalidação da carta de condução 

• Retificações Administrativas  



 

21|213 
Município de Peniche 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

Portal do Cidadão 

• Serviço de Alteração de Morada 

• Pedido de Certidões de Registo Civil, Predial e Comercial  

EDP  

• Alterações/Rescisões 

• Comunicação de Leituras 

• Informações s sobre Tarifa Social  

Alteração de Morada 

• Serviço que permite aos cidadãos singulares comunicarem a sua nova morada num conjunto 

alargado de entidades de forma cómoda e rápida. www.portaldocidadao.pt  

 

Descrição das atividades realizadas 

• Revalidação de Cartas de Condução por Caducidade + 70 anos 

• Revalidação de Cartas de Condução por Caducidade – 70 anos 

• Alteração de Morada na Carta de Condução 

• Alteração de Nome na Carta de Condução 

• Substituição de Carta de Condução 

• Pedidos de Revalidação de Licenças de Condução de Ciclomotores e tratores agrícolas  

• Receção de Documentos de despesas de saúde para efeitos de reembolso - ADSE 

• Pedido do Cartão Europeu de Seguro de Doença - ADSE 

• Pedido do Cartão Europeu de Seguro de Doença - ISS 

• Pedido de Alteração de Morada -ADSE 

• Pedido Alteração de NIB – ADSE 

• Pedido de Emissão de Cartão Beneficiário – Aposentados da ADSE 

• Pedido de Registo Criminal  

• Pedido de Novo Contrato -EDP 

• Alteração de Contrato – EDP 

• Rescisão de Contrato – EDP 

• Comunicação de Leitura – EDP 

• Realização dos Serviços On Line com Digitalização de Documentos – ADSE e CGA 

• Realização de ofício diário para o IMTT 

• Realização de ofícios mensal para a DGAJ 

• Realização de Depósito Bancário e entrega diária na CGD 

• Realização de Depósito Bancário e entrega mensal -DGAJ 

• Receção e envio de reclamação ao IC 

• Pedido On Line de Isenção de Taxas Moderadoras no portal da Saúde 

• Emissão de Certificado de Registo de Cidadão Europeu – SEF 

• Esclarecimentos Diversos ao Munícipe 

• Encaminhamento do Munícipe aos Outros Departamentos  

• Contato com as Diversas Entidades ( IMTT; DGAJ; ADSE; CGA; EDP; etc... ) 

• Envio de pedido de Apoio domiciliário por terceira pessoa -ADSE 

• Envio de correspondência diária 
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|DIVISÃO FINANCEIRA 

 

Compete à Divisão Financeira assessorar a atividade financeira da Câmara Municipal, cabendo-lhe o 

controlo interno de toda a receita do município e a efetivação de toda a despesa, nomeadamente:  

a) Participar em colaboração com os restantes serviços na elaboração dos documentos previsionais e 

elaborar as revisões e alterações que se mostrarem necessárias, designadamente através da realização 

de estudos e previsões financeiras; 

b) Controlar a despesa, comprovar o saldo das diversas contas e, em geral, preparar os processos de 

execução do orçamento; 

c) Organizar os documentos de prestação de contas; 

d) Organizar os processos relativos a empréstimos que seja necessário contrair, bem como os que se 

refiram às respetivas amortizações, mantendo permanentemente atualizado o plano de tesouraria 

municipal, assim como o conhecimento atual da capacidade de endividamento; 

e) Manter organizada e em dia a contabilidade, registos e procedimentos contabilísticos na 

oportunidade ditadas pela lei; 

f) Preparar os processos para fiscalização de qualquer entidade com poderes para o efeito em especial 

para controlo prévio da legalidade da despesa pelo Tribunal de Contas; 

g) Zelar pela arrecadação de receitas. 

Incumbe, em especial, à Divisão Financeira o estudo, para proposta aos órgãos do município, de 

medidas ou orientações que visem o aumento da receita, a contenção, a eficácia e a economicidade na 

execução da despesa e as análises de ordem técnica que fundamentem, em termos legais e financeiros, 

as decisões relativas a operações de crédito. 

 

 

Serviço de Contabilidade  

Atividades de rotina 

 Cabimentos e compromissos dos documentos que transitaram de ano e respetivas conferências. 

 Cabimentos datados de 2012, incluindo as conferências a eles inerentes (rubricas orçamentais, 

procedimentos administrativos, digitalização, etc.). 

 Compromissos datados de 2012 (documentos que originam Notas de Encomenda) incluindo as 

conferências a eles inerentes. 

 Registos de faturas, incluindo as conferências necessárias, tanto em relação aos procedimentos 

administrativos inerentes como aos contabilísticos que incluem a conferência de Notas de 

Lançamento geradas pela Secção de Aprovisionamento que originam entradas e saídas de 

armazém. 
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 Ordens de Pagamento (de Faturas e Gerais) de eletricidade, telefones, seguros, rendas de 

edifícios, protocolos, subsídios, condomínios, acordos de regularização de dívidas a 

fornecedores e outras. 

 Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria que originam a transferência mensal da 

receita arrecadada e que pertence a outras entidades, como ADSE, Direção-Geral de Florestas, 

Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Finanças, Tribunais e outras, bem como a 

elaboração de mapas e guias de suporte a estas transferências. 

 Guias de Receita de valores orçamentais. 

 Guias de Receita de valores pertencentes a outras entidades. 

 Fecho e conferência diária de documentos enviados pela Tesouraria. 

 Elaboração da Prestação de Contas de 2011. 

 Criação e revisão de novas contas analíticas relacionadas com os Recursos Humanos da 

Autarquia, adaptadas ao novo Organograma Municipal com vista a uma mais rápida leitura das 

inerentes despesas, obviando assim a inexistência de Contabilidade de Custos. 

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

 Conferência de contas correntes de fornecedores e de clientes. 

 Elaboração e envio mensal da declaração do IVA à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 Arquivo diário de Ordens de Pagamento e outros documentos. 

 Arquivo anual em pastas, de ordens de pagamento e outros documentos referentes ao ano de 

2011, com vista ao seu envio para o Arquivo Municipal 

 Elaboração e envio das declarações de IRS/IRC aos fornecedores de serviços em nome 

individual e /ou empresas. 

 Envio à Autoridade Tributária e Aduaneira da relação Mod. 10, relativa ao IRS de 2011. 

 Cálculo mensal dos Fundos disponíveis e envio do mesmo à DGAL, de acordo com a Lei n.º 

8/2012, de 21.2 (LCPA). 

 Elaboração da Informação Financeira para a Assembleia Municipal. 

 

Documentos processados no ano de 2012 conforme informação supra. 

Documento Quantidade 

Cabimentos de anos anteriores 4.568 

Compromissos de anos anteriores 
Contabilidade: 845 

Aprovisionamento: 3.748 

Cabimentos de 2012 
Contabilidade: 757 

Aprovisionamento: 2846 

Compromissos de 2012 
Contabilidade: 1021 

Aprovisionamento: 2763 

Guias de Receita 
O.T. 234 

Orç. 358 

Estornos 891 

Registo de Cauções 7 

Ordem de Pagamento de Faturas 2889 

Ordem de Pagamento Geral 255 

Ordem de Pagamento Geral Coletiva 16 

Ordem de Pagamento de Tesouraria 482 

Registo de Faturas 10843 

Notas de Lançamento 
Contabilidade: 138 

Aprovisionamento: 9974 
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Atividades desenvolvidas no âmbito da relação existente entre Município/Outras Entidades, no Ano de 

2012 

 Envio em janeiro à DGAL dos mapas provisórios referentes à Prestação de Contas de 2011, bem 

como os mapas de saldos iniciais. 

 Reenvio à DGAL dos mapas definitivos, acima mencionados. 

 Envio trimestral aos Serviços Centrais (DGAL e CCDRLVT) de mapas e balancetes de contas 

orçamentais e patrimoniais, mapas de endividamento e mapas relacionados com o fundo social 

municipal. 

 Elaboração do Inquérito “Iniciativas levadas a cabo pelos Municípios, em apoio às pessoas e às 

famílias”, solicitado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 Elaboração de mapa para a DGAL “Pagamentos em atraso”, de acordo com o Decreto-Lei n.º65-

A/2011 de 17.05.2011 (informações exigidas no âmbito da Troika), bem como o seu reenvio de 

acordo com a Lei n.º 8/2012 de 22 de fevereiro. 

 Elaboração e envio da relação de dívidas a fornecedores por natureza, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º55-A/2010 de 31.12.2010. 

 Elaboração do mapa mensal de aquisição de serviços a incluir nos mapas de pessoal, enviados 

pela Secção de Recursos Humanos à DGAL no âmbito do controlo de despesas com pessoal. 

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

protocolos existentes com o IEFP no âmbito do EQE, CEI+ e GIP, bem como à DGAL no âmbito 

dos Estágios PEPAL. 

 Informação e envio aos vários Serviços de Finanças, de extratos de conta de fornecedores com 

penhoras a quem não foi reconhecida a obrigação, desde o ano 2007, bem como a manutenção 

do mesmo serviço relativamente às penhoras efetuadas em 2012. 

 Elaboração e envio à DREL de mapas mensais de despesas de pessoal no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, com vista à sua comparticipação. 

 Elaboração de informações para o Tribunal de contas, de acordo com as suas solicitações, no 

âmbito de vários processos de visto e outros. 

 Elaboração das Declarações de Pagamentos e Recebimentos em Atraso e de Compromissos 

Plurianuais, à data de 31.12.2011, para acompanhamento da Prestação de Contas de 2011. 

 Envio online da Prestação de Contas/2011 para o Tribunal de Contas. 

 Envio da Prestação de Contas às diversas Entidades, em formato de papel. 

 Elaboração e envio ao INE, do Inquérito ao Financiamento Público das Atividades Culturais da 

Câmara em 2011. 

 Elaboração do Inquérito de Despesas e Receitas do Parque de Campismo. 

 Elaboração e envio à Autoridade Tributária e Aduaneira da IES-Informação Empresarial 

Simplificada. 

 Preparação e organização do Processo de Candidatura de Adesão do Município ao PAEL e 

respetivo envio à DGAL, para sua aprovação. 

 Preparação, organização e envio ao Tribunal de Contas, para visto prévio, do Processo de 

Candidatura de Adesão do Município ao PAEL, depois de aprovado pela DGAL. 

 Elaboração do Orçamento Municipal para o ano de 2013. 

 Conferências no âmbito do encerramento contabilístico do ano. 
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Serviço de Aprovisionamento 

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

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

linha geral de atuação a otimização e eficiência de utilização dos recursos disponíveis.  

Colaborou-se na preparação dos documentos previsionais para 2011 e 2012. Foram lançados os 

inventários relativos a todos os armazéns existentes bem como efetuadas 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 atividade, por tipo de bem, por fornecedor e por freguesia.  

 

Aquisições: 

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

cerca de 98,44% do total dos procedimentos adaptados, seguindo-se o ajuste direto – regime geral com 

1,48% e o concurso público que representa 0,08% dos procedimentos de contratação pública. 

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

Assim, verificou-se de 2010 para 2012, uma redução bastante acentuada do número de adjudicações 

em todos os procedimentos. 

 

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

durante os últimos três anos. 

 

 
 

O impacto em valores, por procedimento é demonstrado no gráfico seguinte. 
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Destacam-se, em 2012, os seguintes procedimentos de aquisição. 

 

Objeto da aquisição 
Procedimento de 

Contratação Pública 
Valor adjudicado 

Aquisição de 224 000 Kg de Cimento 
 

Ajuste direto regime geral 23.520,00 € 

Aquisição de 15 000 Ton de tout-venant Ajuste direto regime geral 41.250,00 € 

Aquisição de consumíveis de informática 
 

Ajuste direto regime geral 6.995,69 € 

Aquisição do serviço de desratização e desinfestação Ajuste direto regime geral 6.800,30 € 

Aquisição do serviço de aluguer de wc portáteis Ajuste direto regime geral 6.9498,00 € 

Aquisição/renovação do licenciamento antivírus Ajuste direto regime geral 9.184,00 € 

Aquisição de tintas Ajuste direto regime geral Procedimento anulado 

Extintores 
 

Ajuste direto regime geral 2.913,10 € 

Sacos Molok 5m3 
 

Ajuste direto regime geral 18.900,00€ 

Aquisição de calçada 
 

Ajuste direto regime geral Procedimento anulado 

Aquisição serviços de receção e valorização de 
resíduos silvícolas e madeiras 

Ajuste direto regime geral Procedimento anulado 

Plataforma Ajuste direto regime geral 22.797,00 € 

Assessoria jurídica área do Direito de Urbanismo Ajuste direto regime geral 
54.000,00€ 

(valor referente a 3 
anos) 

T-shirt's - Corrida das Fogueiras Ajuste direto regime geral 13.200,00 € 

Transporte de resíduos sólidos da Ilha da Berlenga Ajuste direto regime geral 7.500,00 € 

Reparação da Viatura de marca IVECO 
25-FZ-02 

Ajuste direto regime geral 8.287,06 € 

Limpeza de Praias Ajuste direto regime geral 49.004,01 € 

Licenciamento Microsoft - Enterprise Agreement Ajuste direto regime geral 
99.442,35€ 

(valor referente a 3 
anos) 

Prestação de serviço - Fiscalização e Coordenação de 
Segurança no âmbito da empreitada "Obras de 
Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche, 

incluindo acompanhamento ambiental. 

Ajuste direto regime geral 28.204,74 € 

Aquisição de 4000m2 pavimento pré-fabricado em 
betão tipo "pavê 

Ajuste direto regime geral 17.630,00€ 

Aquisição de 9000 Kg de Sacos de 169LT Ajuste direto regime geral 13.500,00€ 

Aquisição do serviço de receção e tratamento de RCD Ajuste direto regime geral 17.500,00€ 

AQ de refeições escolares ano letivo 2012/2013 Concurso público 63.750,00€ 

Fruta escolar ano letivo 
2012/2013 

Ajuste direto regime geral 11.814,35€ 

Renovação da Subscrição AutoCAD Ajuste direto regime geral 18.720,00 € 

Ajuste Directo 
- Regime 

Simplificado 
44% 

Ajuste Directo 
- Regime 

Geral 
37% 

Concurso 
Público 

19% 

Relação entre valor adjudicado e tipo de 
procedimento de contratação pública 
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Objeto da aquisição 
Procedimento de 

Contratação Pública 
Valor adjudicado 

Aquisição de varão para betão A500NR Ajuste direto regime geral 17.112,57 € 

Aquisição de betão pronto Ajuste direto regime geral 16.744,00 € 

Iluminação de Natal 2012 Ajuste direto regime geral 5.332,00€ 

Trabalho temporário Ajuste direto regime geral 3.786.28 € 

Reparação da Viatura de marca IVECO 25-FZ-03 Ajuste direto regime geral 9.859.47 € 

Plano de Urbanização Vale do Grou Concurso Público Procedimento anulado 

Fornecimento de energia elétrica em Média Tensão 
(MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) 

 
Concurso Público Por adjudicar 

Aquisição de combustíveis 
 

Concurso Público 342.573,00€ 

 

 

Serviço de Tesouraria 

A 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 efetuadas as seguintes tarefas: 

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

pagamentos, quer por consulta por via eletrónica quer pela solicitação da respetiva 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 efetuada 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 2012 estes procedimentos foram aplicados a praticamente todos os pagamentos feitos e que 

se traduziram em alguns milhares. 

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 e jardins de infância aproximadamente 

450 mensais. Recebimento dos valores arrecadados através do Parque de Campismo, Mercado 

Municipal, Piscinas Municipais, Balneários Públicos, bem como algumas atividades pontuais tais 

como a Corrida das Fogueiras, Sabores do Mar, patrocínios, atividades lúdicas e ainda a 

cobrança das guias de receita eventual emitidas pelos diversos serviços da Câmara Municipal. 

 O número de guias emitidas em 2012 foi inferior ao ano transato facto que se deve á maior 

aderência dos utentes em pagamentos por e-banking. De referir que no decorrer deste ano 

verificou-se manteve-se a preferência de pagamentos de refeições escolares através de 

multibanco, assim como a introdução desta forma de pagamento para pagamento da 

mensalidade das aulas de ballet fez com pontualmente o atendimento aos munícipes no balção 
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da tesouraria fosse progressivamente reduzindo, mantendo-se os procedimentos praticados 

pela Tesouraria. 

 O procedimento adotado para os valores cobrados através do multibanco para as refeições 

escolares e aulas de ballet é o seguinte: 

o  Receção dos ficheiros criados na SIBS, 

o  Transferência para a contabilidade  

o  Cobrança através da conta bancária. 

 Todos estes movimentos são registados na respetiva 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 respetivas contas do município. O 

mesmo procedimento existe para os mais diversos pagamentos com algumas adaptações 

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

respetivos processos de relaxe, emitidas as certidões de dívida e consequente envio para o 

escrivão das execuções fiscais. 

Contas Bancárias 

 Em 2012, 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 efetuadas; correspondência diversa. 

 Relação das comissões cobradas pelos pagamentos efetuados nos TPA`s instalados no Parque 

de Campismo e nas Piscinas Municipais. 

 Informações diversas aos superiores hierárquicos, principalmente relacionadas com as 

divergências detetadas nas contas bancárias. 

Conclusão 

 Neste momento o volume de serviço na tesouraria tem tido um acréscimo significativo, pese 

embora por força dos ajustamentos, estamos a funcionar com menos um funcionário. De 

futuro alguns ajustamentos terão de ser feitos, por forma a agilizar métodos, com o objetivo de 

melhores respostas e resultados. 
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|SETOR EDUCAÇÃO 

 

Abertura do ano letivo 2012 -2013 e parque escolar 

O início do ano letivo 2012/2013 foi sinalizado pela Câmara Municipal de Peniche no passado dia 14 de 

setembro, na E.B.1. de Geraldes visto as obras realizadas nesta Escola demonstrarem o investimento 

realizado por esta autarquia, em torno da Requalificação de Edifícios e Pátios Escolares. 

As obras, acima mencionadas foram executadas com base em dois níveis distintos de intervenção, a 

saber: 

1- Ampliação do edifício:  

Construção de uma instalação sanitária acessível e uma sala polivalente; recuperação geral do imóvel, 

incluindo pinturas interiores e exteriores; tratamento de madeiras e construção de armário para 

arrumos; 

2- Requalificação do Pátio Escolar, com uma área de cerca de 1.650 m2: 

Definição de amplas áreas de utilização, como um parque infantil e área de recreio livre com diversos 

jogos pintados no pavimento; área com revestimento em saibro para jogos tradicionais um campo 

desportivo com balizas de futsal, área de estadia e merendas, e recuperação da horta pedagógica 

existente. 

O objetivo destas intervenções visaram  responder às necessidades funcionais, pedagógicas, de 

segurança e conforto deste espaço escolar, sem esquecer que este deve ser acessível a todos, isento de 

barreiras arquitetónicas. 

Além do exposto, foram ainda realizadas outras intervenções no restante parque escolar, 

nomeadamente: realização de pintura interior e exterior dos dois edifícios e muros da Escola EB1 de 

Serra D’El-Rei; execução de recuperações gerais no edifício da Escola EB1 de Ferrel (Escola Velha); 

requalificação das Hortas Pedagógicas e revisão e limpeza geral de todos os edifícios e pátios escolares 

das EB1 e Jardins-de-Infância. 

 

Transportes escolares 

De acordo com as Competências dos Municípios, devidamente regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 

299/84, de 5 de setembro, no que respeita à oferta de transporte escolar, este deverá ser assegurado 

entre o local de residência e o estabelecimento de ensino mais próximo, a todos os alunos que residam 

a mais de 3 Km ou 4 Km dos estabelecimentos de ensino, respetivamente com ou sem refeitório. Este 

pressuposto implica que os transportes escolares sejam gratuitos para os alunos que frequentem a 

escolaridade obrigatória. 

Face ao exposto, e para levar a efeito o bom funcionamento dos transportes escolares, o Município 

recorre à oferta existente na rede de transportes públicos, aos transportes do Município e, em 

determinadas situações, a circuitos especiais, de forma a garantir a igualdade de oportunidades para 

todos os alunos em idade escolar. 
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Com a suspensão de funcionamento de escolas que anualmente tem vindo a ser imposta pelo Ministério 

da Educação e Ciência, no âmbito da reorganização da rede escolar, a Câmara Municipal assegura o 

transporte das crianças que se encontram deslocadas da sua área de residência,  nomeadamente as 

crianças provenientes das localidadesde Casais de Mestre Mendo cujo transporte é efetuado para Serra 

D’El-Rei e da Coimbrã, cujo transporte é efetuado para Atouguia da Baleia. Além disso, e tendo em 

conta a  distância a que algumas crianças se encontram do estabelecimento de ensino que frequentam e 

a ausência de transportes públicos, são assegurados também os transportes  de crianças que residem no 

Casal da Fonte, Casal da Estalagem e Casal Pequeno para Atouguia da Baleia, em transporte da 

Autarquia. 

 

Apoio informático nas escolas 

O gabinete de Informática presta apoio a todas as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

estabelecimentos de Educação Pré-escolar, ao nível da manutenção preventiva e de intervenção, de 

software (sistemas operativos, antivírus, instalação de software) e de hardware (reparação de avarias, 

ligação à Internet e quadros interativos). 

 

Desfile de Carnaval Escolar 

Teve lugar mais um desfile de Carnaval Escolar, no dia 17 de fevereiro pelas principais artérias da cidade. 

Esta iniciativa, promovida pelo Pelouro da Educação, contou com a habitual participação de cerca de 

1300 crianças dos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada do 1º ciclo e pré-escolar do 

concelho de Peniche. 

 

Programa crescer em segurança 

Crescer em Segurança designa o programa promovido pela Câmara Municipal de Peniche, no âmbito da 

Educação para a Segurança.  

Este programa é realizado pelos Pelouros da Educação e Trânsito e pelo Serviço Municipal de Proteção 

Civil, em parceria com os Agrupamentos de Escolas do concelho de Peniche, dando lugar a um conjunto 

de atividades com o objetivo prevenir acidentes, promover a segurança infantil e educar para 

comportamentos de prevenção. 

É realizado tendo como base três eixos essenciais: Intervenção na sala de aula; Análise e intervenção na 

envolvente do espaço escola; Plano de prevenção e emergência. 

A comunidade educativa representa o elemento-chave para o sucesso de toda esta intervenção. No ano 

de 2012, contámos com o envolvimento dos professores titulares, dos professores das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) e dos alunos.  

 

Dia Mundial do Trânsito e da cortesia ao Volantes | 5 de maio 

No âmbito do Programa “Crescer em Segurança” surgiu o projeto de Prevenção Rodoviária, que 

assinalou o “Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante”, com a distribuição  de materiais 
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pedagógicos aos alunos (3.º e 4.º anos) – “Manual do Aluno”, aos professores (titulares e AEC) – "Guia 

do Professor".Os professores titulares e professores das AEC acompanharam os alunos e realizaram 

diversos trabalhos, dentro e fora da sala de aula, sensibilizando-os para a importância de adotar 

comportamentos defensivos quando se circula da rodovia. Ainda neste âmbito realizaram-se ações de 

rua com a presença do Vice-Presidente e de Técnicos do Município promovidas em colaboração com 

Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública. Estas ações pretenderam sensibilizar as 

crianças para os comportamentos a adotar na via pública, alertar para os perigos existentes, aprender e 

respeitar as regras de boa utilização do espaço rodoviário, bem como conhecer a principal sinalética 

existente na via pública.  

 

Dia Mundial  da Hipertensão | 17 de maio 

Organizado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) em parceria da Câmara Municipal de 

Peniche, o dia Mundial da Hipertensão foi sinalizado no passado dia 17 de maio, com o mote “Estilo de 

vida saudável. Pressão arterial saudável”. Neste âmbito, foram desenvolvidos vários trabalhos junto dos 

1.º e 2º anos das Escolas do 1º ciclo do ensino básico , designadamente 

• Concurso de desenho “Estilo de Vida Saudável. Pressão Arterial Saudável”. Enquadrado no 

âmbito da Educação Alimentar e das medidas de acompanhamento ao Regime de Fruta 

Escolar; (. 

• Tarde de Atividade Física e Desportiva / Jogos Tradicionais; 

• Ações de sensibilização, promovidas pela SPH. 

 

Dia Mundial da Criança | 1 de junho 

A CMP apoiou diversas iniciativas que decorreram no Dia Mundial da Criança com transportes, entre 

outros apoios. De destacar que, neste dia dedicado aos mais novos, teve lugar a entrega de prémios e 

menções honrosas aos vencedores do concurso de prosa e poesia “Rendas D’escritas”. 

A Corrida do 1.º Ciclo, organizada pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche em colaboração 

com a Câmara Municipal de Peniche, também teve lugar neste dia, agrupando cerca de 350 alunos, 

aficionados por esta modalidade. 

 

Dia Mundial do ambiente | 5 de junho 

O Dia Mundial do Ambiente foi assinalado no Jardim-de-infância de Geraldes com a presença de dois 

técnicos do Município, da área da educação e do ambiente. As 41 crianças, que frequentam este 

estabelecimento de educação, foram desafiadas a realizar um jogo em que elas próprias faziam a 

separação do lixo para o ecoponto respetivo.  

No final do jogo, sob orientação, foram as próprias crianças que analisaram os materiais separados e 

avaliaram a prestação dos diversos grupos. Simbolicamente, como prémio e para dar continuidade às 

aprendizagens das crianças, o jardim-de-infância recebeu um ecoponto. 
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Programa Educação Ambiental 2012/2013 

O Programa de Educação Ambiental, teve início este ano letivo e contou, num primeiro momento, com 

o lançamento de um concurso para elaboração da mascote e escolha da designação do referido 

programa, estando envolvidas todas as escolas do concelho (Jardins-de-Infância, Escolas do Ensino 

Básico e Escola Secundária).  

Este concurso deu origem à realização de uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos, patente 

ao público de 26 de novembro de 2012 e 4 de janeiro de 2013.  

Num segundo momento, foram distribuídos em todos os 31 estabelecimentos de Educação e Ensino 

previamente inscritos neste Programa, suportes e sacos para se iniciar o concurso Inter-escolas 

promovido pela Valorsul que contempla a separação e resíduos do ecoponto amarelo. As escolas 

beneficiaram de ações de sensibilização promovidas pela Valorsul e de visitas ao CTR do Oeste. Nestas 

atividades estiveram envolvidos 2600 alunos de todos os níveis de Educação e Ensino, professores 

titulares de turma, professores de 2º e 3º ciclo, professores do ensino secundário, professores das AEC e 

a própria comunidade local. 

 

Expediente de limpeza e comunicação 

No âmbito do expediente de limpeza e comunicação procedeu-se à atualização do valor concedido aos 

Jardins-de-Infância e EB1 integrados na rede escolar concelhia. Esta ação visa a transferência do 

respetivo valor a cada estabelecimento de educação e ensino, trimestralmente. Em 2012/2013 teve o 

valor de 6,00 € por aluno e 113,00 € por sala, acrescido do pagamento de comunicações no valor de 

21,30 €, durante 12 meses a todos os estabelecimentos de Educação e Ensino. 

 

ORIENTA-TE – Feira do Ensino, Formação e Emprego 

A Vª Feira de Ensino, Formação e Emprego – Orienta-te decorreu de 3 a 5 de maio, no Pavilhão da EB 2,3 

D. Luís de Ataíde, em Peniche.  

Esta Feira disponibilizou um conjunto de informações e recursos úteis às tomadas de decisão dos jovens 

quanto aos seus percursos qualificantes e de inserção na vida ativa e contou com a presença de cerca de 

70 expositores com ofertas em áreas como o ensino superior, formação avançada, ensino regular, 

cursos de educação e formação, formação profissional, emprego, empreendedorismo e voluntariado. 

Do programa da iniciativa constou a realização de um seminário dedicado ao setor turístico: “Uma visão 

turística que se estende pelo Oeste”, dinamizado por alguns alunos da Escola Secundária de Peniche; 

sessões de esclarecimento sobre ofertas formativas existentes em alguns estabelecimentos de ensino 

superior e esclarecimentos sobre o trabalho temporário.  

A animação ficou ao cargo da Tuna Académica e o Grupo de Serenatas da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar e de alguns expositores com a realização de demonstrações associadas à sua oferta 

formativa. 

Este evento destinou-se à população em geral, com especial destaque para os jovens, desempregados, 

escolas, organizações governamentais e não-governamentais, orientadores profissionais, empresas, 

promotores e empreendedores. Contou com os apoios da EB 2,3. D. Luís de Ataíde, M.C. Eventos, 102 

FM Rádio e AXA Seguros. 
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Esta foi  uma excelente oportunidade para divulgação e conhecimento das ofertas disponíveis no 

mercado, sendo um momento importante para o concelho, possibilitando o contato direto entre a 

“oferta e procura”. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)) 

Para efeitos de contratação de Professores de Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano 

letivo 2012/2013 recorreu-se, por imposição legal, a uma plataforma de contratação da Direção-Geral 

dos Recursos Humanos da Educação. 

Nesta plataforma constam: a introdução dos horários e número de vagas que ficou a cargo dos 

Agrupamentos de Escolas; a gestão de todo o procedimento que é feito pelo Serviço da Educação da 

Autarquia (lançamento da oferta, admissão/exclusão, avaliação/ordenação dos candidatos, contato com 

os candidatos) e as atividades de Enriquecimento Curricular disponibilizadas em todas as Escolas: 

Atividade Física e Desportiva, Ensino de Inglês e Atividades lúdico-expressivas.  

As aulas AEC tiveram início em 26 de setembro, com os docentes contratados pelo Município e 

distribuídos pelos 3 Agrupamentos de Escolas. Áreas de oferta: atividades lúdico-expressivas, atividade 

física e desportiva, ensino de inglês. Em 2012/2013 o Município de Peniche contratou perto de 50 

técnicos superiores para lecionar no âmbito das AEC. 

Dos acordos de colaboração estabelecidos com os Agrupamentos de Escolas a Autarquia mantém-se 

como entidade promotora das AEC, tendo efetuado nova candidatura à respetiva Direção Regional de 

Educação.  

 

Bolsas de estudo para o ensino superior 

Com objetivo de promover e apoiar o aumento da qualificação dos jovens no concelho, anualmente, o 

Município disponibiliza 13 Bolsas de Estudo a estudantes do Ensino Superior. No ano letivo 2012/2013, 

candidataram-se 31 estudantes do ensino superior. 

 

Regime de Fruta Escolar (RFE) 

O programa Europeu de Fruta nas Escolas abrange todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Consiste na distribuição gratuita de frutas e produtos hortícolas em todas as escolas do 1º ciclo. e vigora 

durante 30 semanas, abrangendo a totalidade dos alunos. Este programa cumpre a distribuição de cerca 

de 70.320 peças de fruta até final do ano letivo.  

A sua monitorização exige medidas de acompanhamento - vertente pedagógica do programa – sendo 

estas  implementadas em todas as escolas e de caráter obrigatório.  

Os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular trabalharam o tema Educação alimentar, 

quer na área do ensino de inglês, quer nas atividades lúdico-expressivas, cumprindo desta forma 

algumas das medidas de acompanhamento,contempladas na candidatura. O Muncípio procedeu à 

gestão de todo o processo, nomeadamente: candidatura ao Instituto Financeiro de Agricultura e Pescas 

(IFAP) e à Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT); controlo mensal do 

consumo feito nas escolas, distribuição semanal dos produtos em todas as escolas; preenchimento e 
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envio de mapas trimestrais ao IFAP, no âmbito do pedido de ajuda financeira; promoção e 

implementação de medidas de acompanhamento. 

 

Ação social escolar  

A autarquia apoia  um número crescente de famílias financeiramente carenciadas, quer através de 

auxílios económicos para livros e material escolar, com a Componente de Apoio à Família na Educação 

Pré-Escolar, quer através do Programa de Generalização de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. De ano para ano, tem-se conseguido alargar a oferta a um maior número de crianças e famílias. 

1.   Subsídidos para livros e material escoalr 

A concessão de subsídios para livros e material escolar aos alunos carenciados foi feita em articulação 

com os Agrupamentos de Escolas, abrangendo aproximadamente 450 alunos. Da informação de 

proposta relativa à atualização dos valores a conceder aos alunos classificados nos escalões A e B a 

frequentar os JI e EB1 a afetar aos Agrupamentos de Escolas para esse fim, no ano letivo 2012/2013, 

surgiram os seguintes apoios concedidos pela Câmara Municipal de Peniche:  

Valores concedidos aos Agrupamentos de Escolas: 

 Agrupamento Vertical de Escolas | 7.027,00€ 

 Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde | 7.940,00€ 

 Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia| 9.300,00€ 

 

2.   Refeições escolares 

No decurso do alargamento do Programa de Generalização das refeições escolares, o ano de 2012 foi 

marcado pela adoção de medidas que garantiram a distribuição de refeições nos seguintes 

estabelecimentos de Educação: 

 EB1 de Atouguia da Baleia através de Protocolo tripartido entre a Câmara Municipal-Pelouro da 

Educação, Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia e Centro Paroquial de Bem-estar 

Social da Atouguia da Baleia, para fornecimento de refeições a 60 alunos, estando neste 

momento a beneficiar cerca de 45 alunos. 

 EB1 de Lugar da Estrada através de acordo com o Sporting Clube da Estrada, para fornecimento 

de refeição Escolar através de Empresa de catering, a 11 alunos desta Escola. Adaptação do 

Espaço Físico e equipamento da instalação cedida pelo Sporting Clube da Estrada, com vista à 

utilização como copa para o Serviço de Refeições.  

 EB1 de São Bernardino, utilizando o Refeitório do JI de Geraldes, potenciando o transporte 

através da Associação de S. Bernardino. 

 Alargamento do número de alunos beneficiados na EB1 N.º 6 de Peniche, através de Protocolo 

com Associação Juvenil de Peniche no sentido de assegurar o transporte aos alunos ao 

Refeitório da EB 2,3 D. Luís de Ataíde. 

Para o ano letivo 2012/2013, prosseguiu-se o objetivo de aumentar o número de refeições servidas, 

ultrapassando as 100.000 refeições. 
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3.   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 atual, mas como uma etapa fulcral 

da educação básica que engloba três dimensões fundamentais: social, educativa e preventiva. 

Neste sentido, foram adotadas medidas emarticulação com os Agrupamentos de Escola de Atouguia da 

Baleia com objetivo de providenciar as inscrições das crianças a frequentar o Serviço de Apoio à Família 

e acompanhamento do processo, designadamente: 

 Implementação do Serviço para fornecimento de refeição ao JI do Lugar da Estrada, através de 

Protocolo com o Sporting Clube do Lugar da Estrada, beneficiando a totalidade dos 

Encarregados de Educação;  

 Adaptação e equipamento do espaço partilhado com o Bar do Clube, para utilização como copa 

de apoio ao Serviço;  

 Acompanhamento, articulando com as entidades parceiras da Câmara Municipal e famílias 

beneficiadas do Serviço de Apoio; 

 Em 2012, Serviço de Apoio à Família abrangeu, no total, 65 crianças.  

 

Conselho Municipal de Educação (CME)  

A reunião ordinária de início do ano letivo 2012/2013 do Conselho Municipal de Educação, realizou-se 

no dia 17 de outubro, tendo como ordem de trabalhos: Informações; Início do ano letivo 2012/2013; 

Outros assuntos. No âmbito da monitorização da carta educativa, estão a ser realizados os esforços 

necessários junto dos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária para reunir a informação atualizada 

de todos os níveis e Educação e Ensino. 

 

Corta Mato Escolar Concelho 

O Corta-mato escolar Concelhio realizou-se no passado dia 25 de janeiro, no Parque da Cidade. e contou 

com o apoio da Autarquia. Esta iniciativa que contou com a participação de 998 alunos, resultou de uma 

parceria estabelecida entre as Escolas do concelho: EB1,2,3 de Peniche; EB2,3 de Atouguia da Baleia; 

EB2,3 D. Luís de Ataíde e a Escola Secundária de Peniche. 

Participantes – Dados por Escalão:  

Alunos que concluíram o Corta Mato 

 Escalões Masculinos Femininos 

 Infantis A 64 66 

 Infantis B 114 75 

 Iniciados 79 69 

 Juvenis 83 90 

 Juniores 69 104 
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Triatlo Escolar | 6 de junho 

O Triatlo Escolar é organizado pela Escola Secundária de Peniche e conta com a colaboração da Câmara 

Municipal de Peniche. Esta prova decorreu na tarde do dia 6 de junho, na Praia do Quebrado. 

Participaram as escolas EB 2,3 D. Luís de Ataíde, EB 1,2,3 de Peniche, Escola Secundária de Peniche, 

Agrupamento de Escolas do Cadaval Externato de Penafirme e Externato Cooperativo da Benedita, num 

total de 59 participantes (infantis, iniciados e juvenis). 

 

Rendas de Bilros de Peniche: Uma aposta contínua e sustentada na promoção e valorização desta arte 

secular 

“As Rendas de Bilros contribuem para a afirmação das especificidades e diferenciação 

deste território (…) só a concertação de todos os esforços em torno deste elemento 

patrimonial comum a todos os Penichenses, poderá contribuir para que esta atividade seja 

dotada de mais-valias para todos os seus intervenientes e se desenvolva de modo 

sustentado. A inovação de produtos é o caminho.” 

(Jorge Amador, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Congresso da Alta Estremadura, 2011) 

Foi com base nesta premissa que pautámos a nossa ação, adotando estratégias de promoção e 

valorização do setor da Renda de Bilros de Peniche com o objetivo de garantir a sua continuidade, por 

muitos e longos anos.  

O ano de 2012, foi considerado o ano cuja promoção nacional e internacional deste ícone do artesanato 

Penichense foi a maior de sempre, refletindo o investimento financeiro e humano realizado por este 

Executivo e revelando o posicionamento que a nossa Renda de Bilros tem alcançado, por via de todo o 

trabalho que tem sido desenvolvido. A aposta na captação de novos públicos para a aprendizagem deste 

saber-fazer característico do nosso Concelho e o incremento de ações que potenciam o aumento da 

procura de produtos em renda de bilros, assumiram-se como eixos fundamentais que delimitaram as 

nossas opções, dando lugar à realização das iniciativas que abaixo apresentamos.  

o Exposição e workshop sobre Rendas de Bilros de Peniche 

Esta exposição, dinamizada em conjunto com o Mirantense Futebol Clube, esteve patente na sede desta 

coletividade e deu lugar à realização de um workshop sobre Rendas de Bilros de Peniche que 

possibilitou à comunidade lisboeta uma aproximação às técnicas básicas de execução de rendas de 

Bilros, entre outros pormenores associados a este saber-fazer ancestral e típico da comunidade de 

Peniche.   

o “As Rendas de Bilros regressam à Escola” 

A Câmara Municipal de Peniche dedicou, pelo terceiro ano consecutivo, o mês de Março à iniciativa “As 

Rendas de Bilros vão à Escola”, em todas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de 

Peniche. Esta iniciativa que envolveu cerca de 1200 alunos e dezenas de Rendilheiras a trabalhar ao vivo 

em todos os estabelecimentos de ensino, pretendeu divulgar e fomentar a arte da Renda de Bilros, 

junto dos mais novos, assegurando assim a sua sustentabilidade. No âmbito do Dia do Estudante, 

celebrado, este ano, a 21 de março - a nossa Autarquia em articulação com os três Agrupamentos de 

Escolas do concelho dinamizou várias atividades lúdicas, o concurso “Rendas D’Escritas” (Prosa e Poesia), 

entre outras iniciativas dedicadas ao público infantil. O Pelouro da Educação lançou o repto aos 

Agrupamentos Escolares garantido o envolvimento dos Professores no âmbito das Atividades de 
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Enriquecimento Curricular (AEC) e a realização de trabalhos no domínio das várias expressões artísticas, 

com o objetivo de estimular, na comunidade infantil, a criatividade e interesse pela arte de tecer a 

Renda de Bilros de Peniche. 

o Protocolo para aplicação de rendas de bilros de Peniche em artigos de joalharia 

Aliar a tradição à inovação de produtos em rendas de bilros foi a premissa que esteve na origem da 

parceria estabelecida entre a Autarquia e o projeto “SER Portugal” da Sociedade Ricardo e Ricardos 

Joalheiros. Este feito foi formalizado através da assinatura de Protocolo entre as duas entidades, no 

passado dia 17 de maio, , na Escola Municipal de Rendas de Bilros de Peniche. 

Após a consolidação do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Peniche e o Modatex – 

Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios, para aplicação das 

Rendas de Bilros de Peniche em artigos de vestuário e acessórios de moda, as rendas de bilros de 

Peniche serão presenteadas com a sua aplicação em artigos de joalharia. 

o Mostra Internacional de Rendas de Bilros  

Esta iniciativa que tem como principal objetivo contribuir para a valorização e promoção das Rendas de 

Bilros, tem merecido especial atenção por parte da Câmara Municipal de Peniche. O ano de 2012 contou 

com a presença de 20 comitivas estrangeiras provenientes de vários continentes (Europa e América 

Latina); com a realização dos habituais desfiles “Rendas na Moda”; e com o lançamento da “Anfitriã”, a 

primeira peça com aplicação de Rendas de Bilros na joalharia, singularizando cada vez mais este evento. 

A par destas iniciativas, destacamos também a realização do XX Concurso de Rendas de Bilros de 

Peniche que contou com uma novidade, o Prémio INOVAÇÃO, dando lugar à expressão de inovação e 

criatividade e possibilitando o surgimento de novos conceitos de aplicação da Renda de Bilros de 

Peniche com vários tipos de materiais e desenhos não convencionais. 

Este evento tem contribuído, desde o ano de 2010, com a adoção do seu novo formato para o reforço 

da imagem da Renda de Bilros de Peniche. As estratégias de promoção dirigidas a públicos específicos 

(aficionados pela alta joalharia, moda e produtos artesanais) têm permitido um posicionamento 

favorável no calendário europeu de eventos na mesma natureza, elevando o bom nome de Peniche, do 

seu ex-libris do artesanato local e das suas protagonistas.  

o XXII Mostra de Encaixe de Camariñas - Espanha 

A delegação de Peniche esteve presente na XXII Mostra do Encaixe de Camariñas, com duas rendilheiras 

a elevar o bom nome de Peniche e da sua Renda. A passagem de Modelos, dinamizada no âmbito deste 

certame, mostrou os coordenados com aplicação de Rendas de Bilros de Peniche, encantando os 

participantes No final deste evento decorreu a cerimónia de assinatura do Protocolo de Geminação 

entre o Município de Peniche, Novedrate (Itália), e Camariñas (Espanha), cujo objetivo é fortalecer os 

vínculos entre os diferentes municípios, promover a arte de fazer Rendas de Bilros além fronteiras e 

apresentar projetos comuns a fundos comunitários 

o XXVII Mostra Internacional Del Pizzo   

O Concelho de Peniche e as suas prestigiadas Rendas de Bilros estiveram em exposição na Mostra 

Internazionale Del Pizzo, em Novedrate – Itália, de 2 a 9 de setembro. O pavilhão dedicado a Peniche 

teve oportunidade de deliciar os inúmeros visitantes deste certame com as suas perfeitas e delicadas 

Rendas (algumas das quais premiadas no XX Concurso de Rendas de Peniche), de expor os coordenados 

apresentados, este ano, nos desfiles "Rendas na Moda", integrados na Mostra Internacional e de 

apresentar o vídeo com a "Anfitreã", primeira peça da joalharia nacional com aplicação de Rendas de 
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Bilros de Peniche. O evento deu azo à apresentação do trabalho que tem sido desenvolvido pela 

autarquia de Peniche junto das escolas do 1º ciclo do concelho e à distribuição de todo o material 

pedagógico que tem sido concebido em torno do projeto pioneiro "As Rendas de Bilros vão à Escola". A 

participação da Câmara Municipal de Peniche neste certame permitiu o reforço das relações bilaterais 

de cooperação existentes entre ambos os municípios em prol da promoção e fomento da arte de 

rendilhar.  

o Exposição Itinerante - Rendas de Bilros de Peniche – Um saber fazer enraizado na Comunidade 

de Peniche 

Após ter percorrido vários pontos do país (Nazaré, Portalegre – cuja inauguração, contou com a 

presença do célebre humorista português, Herman José) ao longo do primeiro semestre do ano de 2012, 

a exposição itinerante sobre Rendas de Bilros de Peniche prosseguiu a sua itinerância para a cidade de 

Abrantes, em junho, e para a cidade de Lagoa no mês de julho. Esta exposição, desenvolvida pelo 

Município de Peniche em colaboração com os Municípios, contou com uma acentuada participação de 

visitantes e, por consequência, com uma forte promoção e divulgação deste saber-fazer enraizado na 

comunidade de Peniche.   

o Ateliers de Verão das Rendas de Bilros 

Durante as férias escolares, cerca de 70 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 14 

anos tiveram a oportunidade de ocupar o seu tempo livre de forma lúdica e pedagógica nos Ateliers de 

Verão da Renda de Bilros. Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Peniche, pretendeu 

fomentar da arte de rendilhar, junto dos mais novos, dando continuidade à aprendizagem das técnicas 

básicas de execução rendas de bilros durante os meses de verão. 

o Lançamento da coleção – LUSITANA – A nova tradição da filigrana – Joias Inspiradas no Disign 

tradicional português com renda de bilros de Peniche 

Esta coleção da SER Joias de Portugal teve origem numa parceria estabelecida entre a Câmara Municipal 

de Peniche e a Sociedade Ricardo & Ricardos, Joalheiros, uma ourivesaria com 20 anos de experiência 

que uniu joalheiros e rendilheiras num labor único e exclusivo, cujo conceito se revê na ancestralidade 

de técnicas tradicionais portuguesas e na personalidade do povo lusitano. 

A coleção foi apresentada primeiramente através de um evento dedicado ao trade, no dia 8 de 

novembro, em Lisboa, no espaço da Ricardo & Ricardos. Este evento de comercialização contou com a 

presença de embaixadores da marca no estrangeiro, revendedores de joalharia e diretores de hotel e foi 

a primeira ação da marca SER Joias de Portugal para penetrar no mercado da joalharia. 

Posteriormente, a apresentação pública teve lugar no dia 10 de novembro, no Auditório do Edifício 

Cultural da Câmara Municipal de Peniche e contou com centenas de rendilheiras que puderam 

contemplar o árduo e minucioso trabalho que aliou o saber-fazer de joalheiros e de rendilheiras de 

Peniche na conceção de dez peças exclusivas que enaltecem a Renda de Bilros de Peniche com o brilho 

do ouro, diamantes e pedras preciosas. 

A Fusão entre a Joalharia Tradicional Portuguesa e a Renda de Bilros permitirá um maior 

reconhecimento e posicionamento deste tipo de artesanato têxtil - a Renda de Bilros de Peniche e 

proporcionará a todos os enamorados pela arte da joalharia um novo olhar. 
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o A Coleção 

Lusitana integra um surpreendente conjunto de dez peças que elevam o design de joias nacional e a 

própria renda de bilros um novo patamar. 

A partir de modelos inspirados na tradição portuguesa, foram idealizadas joias com personalidade 

própria, onde os materiais nobres como o ouro, os diamantes e as pedras preciosas se fundem com o 

minucioso trabalho em Renda de Bilros de Peniche. 

o As Peças 

- CORAÇÃO D. MARIA “A ANFITRIÃ” - Apaixonada, generosa, dedicada e corajosa, o carácter da 

verdadeira mulher portuguesa.   

- CRUZ DE MALTA “A GUERREIRA” – Uma peça que consagra a mulher com garra, lutadora, desafiante. 

- ARRECADAS “AS GLORIOSAS” - Uma homenagem ao prestígio de ser mulher. 

- CRUZ DA ORDEM DE CRISTO “A EXPLORADORA” - Uma ode aos portugueses de espírito aberto, que 

procuram incessantemente a realização, correndo atrás dos seus sonhos, explorando, audaciosamente, 

caminhos por trilhar. 

- ESCRAVA “A LIBERTADORA” – Elogio à Liberdade, ela que é dona de si própria, como verdadeira 

Mulher. 

- CONTA “A DESEJADA” – Uma jóia singular e perfeita que, apesar de única, se deseja colecionar, como 

fazemos com os momentos verdadeiramente inesquecíveis. 

- BRINCOS “OS AVENTUREIROS” - Desenhados com elegância e arrojo, quebram a ortodoxia e elevam-se, 

carismaticamente, ao espírito de aventura e audácia que vibra em cada mulher aventureira. 

- ANEL “O ETERNO”- Uma jóia que se destaca de qualquer outra. Um presente que ficará para sempre. 

- BOTÕES DE PUNHO “OS NAVEGADORES” - Um tributo ao homem, como forte referência familiar que 

sabe para onde vai e comanda “o barco”, de pulso firme, contra todos os receios e incertezas.   

- CRUZ “A ADORADA” – Uma peça tocada pela graça para assim se transformar no verdadeiro amuleto 

de adoração, esperança e proteção. 

 

 Divulgação e promoção da arte de rendilhar 

O impacto de todo o investimento o trabalho realizado torno da promoção e revitalização da Renda de 

Bilros de Peniche tem vindo a refletir-se no aumento considerável de pedidos de demostração deste 

saber-fazer, junto dos mais variados públicos.  

No passado dia 7 de novembro, a Escola de Renda de Bilros as suas rendilheiras tiveram a oportunidade 

de demonstrar aos participantes e conferencistas nacionais e internacionais da 2ª Conferência 

Internacional de Animação Turística a arte e o engenho com que tecem a renda de bilros.  

O dia 28 de novembro foi marcado pela realização de um workshop sobre este ícone de referência da 

cultura penichense junto dos alunos das Escolas Profissionais de Rio Maior e do Bombarral no âmbito do 

evento “Animarte”, promovido pelo 3º ano do Curso de Animação Turística da ESTM.   

A Renda de Bilros de Peniche continuou ainda a ser alvo das mais variadas notícias em jornais locais, 

regionais e nacionai, redes sociais, blogues portugueses e estrangeiros e nas seguintes estações de rádio 

e televisão:  

- RTP 2 - Programa “Nós” – visita à Escola Municipal de Rendas de Bilros; 

- Rádio Renascença - Rádio Sim - entrevista sobre a iniciativa “As Rendas de Bilros regressam à Escola”; 

- RTP 1 - programa “Praça da Alegria”; 

- RTP 1 – programa “Portugal em Direto”; 
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- Antena 1 – Comunidades portuguesas no estrangeiro;   

- SIC e SIC Noticias – Telejornal- Mostra Internacional de Rendas de Bilros;  

- RTP 1– Programa “7 Maravilhas – Praias de Portugal”; 

-  RTP 1– Programa “Verão Total”;  

- RTP 1–Programa  “Portugal em Direto”  

- RTP 1 – Programa “Portugal no Coração”;  

- Antena 1 – programa “2ª hora” –José Candeias. 

 

 III Ciclo de workshops em rendas de bilros de Peniche junto dos formandos da Modatex 

O ciclo de workshops sobre Rendas de Bilros destinado aos formandos do Modatex, visou sensibilizar 

para a arte de tecer a renda de bilros e para a sua aplicação em artigos de vestuário e acessórios de 

moda. Esta ação que teve lugar nos vários Pólos que integram este Centro de Formação (Lisboa, Porto, 

Barcelos, Vila das Aves, Covilhã) e conseguiu abranger cerca de 250 formandos e formadores, 

produzindo efeitos ao nível da apresentação de várias propostas de coordenados que foram 

apresentadas nos Desfiles “Rendas na Moda”, integrados no âmbito da Mostra Internacional de Rendas 

de Bilros. 

 Peniche Artesanato 2012  

A Renda de Bilros de Peniche e as suas rendilheiras estiveram presentes na Peniche Artesanato 2012. De 

8 a 27 de agosto, os inúmeros visitantes que costumam aderir a esta iniciativa tiveram oportunidade de 

contatar mais de perto com esta arte e com as suas rendilheiras.  

 Workshop – Rendas de Bilros de Peniche - Semana Tanto Mar  

O mote “terra de rendas, terra de redes” deu origem à dinamização do workshop sobre Rendas de Bilros 

de Peniche, junto dos jovens participantes na Semana Tanto Mar. A iniciativa teve lugar, em setembro, e 

conseguiu despertar grande interesse e entusiasmo por parte dos jovens que nela participaram. A 

terceira edição da Semana Tanto Mar foi promovida pela Fórum Estudante em conjunto com a Câmara 

Municipal de Peniche e ESTM e presenteou 50 jovens com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos 

de idade, provenientes de vários pontos do nosso país, com inúmeras atividades dedicadas ao mar e às 

suas gentes. 

 

 

|SERVIÇO DE TURISMO 

O Turismo continua a ser uma das principais atividades económicas de Peniche, uma vez que detém 

uma diversidade de recursos turísticos, nomeadamente os recursos naturais com especial destaque para 

o Cluster do Mar e património histórico, cultural e religioso.  

Por Peniche continuar a caracterizar-se um turismo balnear sazonal, a aposta noutros produtos 

turísticos continua a ser fundamental para minimizar este impacto negativo do setor turístico. A aposta 

permanece no desenvolvimento do turismo cultural, turismo natureza e náutico.  
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O reconhecimento da necessidade na promoção turística através da presença e/ou gestão e organização 

de eventos, o intuito de promover e consolidar a imagem de Peniche, bem como a dinamização do 

concelho e potenciar as atividades turísticas é uma aposta do executivo municipal.  

Relativamente aos eventos e iniciativas organizados pelos Serviços de Turismo de destacar: 

 BTL; 

 Carnaval de Inverno; 

 Fórum do Mar; 

 Carnaval de Verão; 

 Programa televisivo “Verão Total” 

 Programa televisivo “7 maravilhas Praias de Portugal” 

 Mostra Internacional de Rendas de Bilros; 

 Rip Curl Pro – Portugal 2012. 

Neste contexto, a presença em fevereiro na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) e no Fórum do Mar na 

Exponor, resultou na divulgação de Peniche enquanto Capital da Onda com a exposição de uma mini-

praia, pranchas de surf e vídeos/filmes promocionais dos campeonatos WTC anteriores, assim como do 

seu artesanato, mais especificamente das Rendas de Bilros e de “um mar de iniciativas”, mostrando os 

eventos a realizar no Concelho durante 2012. Por conseguinte, apresentando-se como uma das 

principais cidades turísticas inseridas no Turismo do Oeste. 

No que respeita ao Carnaval de Inverno a prestação dos Serviços de Turismo prende-se com a 

organização e coordenação, programação e promoção do evento, tal como tratar das questões 

relacionadas com a sonorização e inscrições de participação de grupos no corso. De referir, que este 

Carnaval contou com a presença de 19 grupos num total de 515 participantes. A avaliação geral do 

Carnaval efectuada pelos grupos foi muito positiva pela qualidade de som e afluência de público, sendo 

uma iniciativa essencial pelo seu efeito dinamizador e mobilizador da população local.  

Quanto aos programas televisivos “Verão Total” e “7 maravilhas Praias de Portugal,” vieram mediatizar 

a gastronomia local, nomeadamente a especificidade da gastronomia de mar com a aposta na cavala, e 

promover a praia de Supertubos na categoria de uso desportivo, onde foi finalista nesse mesmo 

concurso/programa “7 maravilhas Praias de Portugal”. A preservação e valorização deste produto 

turístico é tão importante como qualquer subproduto do património cultural, reflectindo-se no nome e 

conceito do evento Rip Curl Pro Portugal - Peniche, associando a identidade gastronómica de mar com a 

divulgação/promoção das latas de conservas de sardinha e de cavala do Município de Peniche, as 

atividades económicas, a cultura e os desportos locais numa experiência diferenciada.  
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No que concerne ao Carnaval de Verão, fez-se um percurso inverso do carnaval de inverno, terminando 

na Marina/Ribeira Velha, percorrendo as ruas de Peniche com a atuação de 19 grupos, levando aos seus 

visitantes a diversão do carnaval penicheiro. 

A presença do município de Peniche ao longo de vários anos na “Mostra del Encaixe de Camariñas” 

(Espanha) e “Mostra Internacional de rendas de Novedrate” (Itália) resultou na obtenção de contatos 

com diversas comitivas estrangeiras. Esta interação possibilitou o desenvolvimento da Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros de Peniche, sempre com o objectivo de promover do artesanato local 

e do Concelho.  

No que respeita ao Rip Curl Pro Portugal 2012 (Peniche) realizou-se pelo quarto ano consecutivo este 

evento desportivo que gera uma projeção mediática nacional e internacional de importância muito 

elevada, que teve via web e televisivo cerca de 9 milhões de espetadores, batendo todos os outros 

países que também são etapas do circuito do Rip Curl Pro, e 130 mil pessoas a assistir in loco à etapa, 

revertendo numa forte atratividade que se reflete no forte envolvimento entre a Câmara Municipal de 

Peniche e a Rip Curl Portugal, associada aos demais patrocinadores. O Município de Peniche tomou as 

medidas necessárias para assegurar todo o apoio logístico à principal entidade organizadora, bem como 

a prestação de informações turísticas durante o evento. 

Outra das tarefas desenvolvidas pelo Serviço de Turismo consistiu no apoio a atividades desenvolvidas 

por outras entidades ou associações. Tal sucedeu, por exemplo, com a colaboração à receção à regata 

World Cruising, com o apoio na Corrida das Fogueiras, através de degustações de peixe em parceria com 

a Docapesca e na organização das “Construções na Areia” promovidas mais uma vez pelo jornal Diário 

de Notícias na praia do Baleal e com a presença no stand do município durante a Feira Internacional de 

Artesanato.  

Por outro lado, demonstrar a qualidade da oferta turística de Peniche, mais concretamente do 

património tangível e intangível do Concelho, através da circulação do Comboio Turístico durante o 

período de Verão, incluindo semanalmente às quartas-feiras, uma visita guiada à Península de Peniche.  

Eventos e Iniciativas do Município  

Atividade Data Observações 

Bolsa de Turismo de Lisboa  
 

29 de fevereiro a 4 de 
março  

 Representação do Município de Peniche  

Carnaval de Inverno 19  21 de fevereiro  Organização e Coordenação do Evento:  

 Programação do evento;  

 Promoção do evento;  

 Sonorização;  

 Inscrições de participação;  

Fórum do Mar 9 a 12 de maio  Representação do Município de Peniche  

 Representação do Turismo do Oeste e OesteCim 

Carnaval de Verão 14 de julho  Preparação do evento  

 Recepção de inscrições dos participantes  

 Organização e Coordenação do Evento:  
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Atividade Data Observações 

 Programação do evento;  

 Promoção do evento;  

 Sonorização;  

Mostra Internacional de 
Rendas de Bilros – Peniche 

25 a 29 de julho  Participação em várias reuniões  

 Comitivas estrangeiras  

 Coordenação da comitiva das comitivas 
estrangeiras  

 Organização do espaço do evento  

 Organização e coordenação do evento 

Rip Curl Pro Curl 10 a 21 de outubro  Preparação das normas e inscrições 

 Recepção das inscrições  

 Organização do espaço  

 Venda de Merchandising e prestação de 
informações  

 Apoio logístico à Rip Curl 

Outras atividades: 

World Cruising  
 

21 de junho  Organização da recepção aos navegadores  

 Planeamento do evento em Peniche  

Corrida das Fogueiras 30 de junho  Apoio logístico e promocional 

Construções na Areia 5 de agosto  Organização do evento no Baleal em colaboração 
com o jornal “Diário de Notícias”  

Feira Internacional de 
Artesanato – Peniche 

8 a 25 de agosto  Montagem e apoio ao Stand da Escola de Rendas 
de Bilros da CMP  

Comboio Turístico 3 de agosto a 9 de 
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)  

 

Relativamente ao Posto de Turismo, a informação estatística analisada permite evidenciar, na acima, um 

decréscimo nas entradas de turistas entre os anos 2009, 2010, 2011 e 2012, sendo mais acentuado 

entre os anos de 2009 e 2010. Este facto pode ser reflexo da conjuntura económica que se vive 

actualmente. 

 

Evolução da Procura Turística no Posto de Turismo  

 2009 2010 2011 2012 

Portugueses  8176 4361 3720 3330 

Estrangeiros 22859 17938 15545 14040 

Total  31035 22299 19265 17370 

 

Relativamente às nacionalidades que deram entrada no Posto de Turismo de Peniche observa-se no 

gráfico seguinte que os franceses foram a principal nacionalidade com 4375 visitantes, em segundo os 

portugueses com 3330, em terceiro os espanhóis com 3046, em seguida alemães e ingleses 

respectivamente com 1854 e 1155 visitantes. De referir, que a categoria “Outros” é representante dos 

países com menos de 20 visitantes por nacionalidade, nomeadamente China; Roménia; Hungria; 
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Argentina; Grécia; Ucrânia; Japão; Bulgária; Luxemburgo; México; Colômbia; Bósnios; Cabo-Verdianos; 

Malta; Paraguaios; Peruanos; Senegaleses. 

 

 

O gráfico seguinte permite ver a evolução das 7 principais nacionalidades que entraram no Posto de 

Turismo do município entre 2009 e 2012. Assim, denota-se que em 2009 os portugueses foram o 

principal visitante, sendo nos anos seguintes substituído pela nacionalidade francesa. Em segundo lugar 

no ano de 2009 destacou-se a nacionalidade francesa, alterando-se nos anos seguintes para a procura 

turística espanhola. Desta forma, Espanha ocupou o terceiro lugar em 2009 e após o segundo lugar em 

2010 e 2011, voltou a cair para o terceiro lugar em 2012, sendo substituído pelos portugueses como 

segunda procura turística. O mercado alemão pertencente ao quarto lugar em 2009 decresceu para 

quinto nos anos seguintes, voltando ao quarto lugar por troca com os ingleses em 2012. Por conseguinte, 

a nacionalidade inglesa estava na quinta colocação no mesmo ano subindo para a quarta posição em 

2010 e 2011, voltando a descer para o quinto lugar. Finalmente, o sexto lugar pertencia ao mercado 

italiano durante os anos de 2009 e 2010, alterando-se em 2011 para a nacionalidade holandesa e 

mantendo a mesma posição em 2012.  

1854 

23 258 105 
375 170 80 30 40 

3046 

168 73 

4375 

608 
1155 

96 56 
500 

32 53 60 76 84 

3330 
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Procura Turística por Nacionalidades 2012 

Alemães Sul Africanos Australianos Áustriacos Belgas Brasileiros

Canadianos Dinamarqueses Escoceses Eslovenos Eslovacos Espanhóis

Norte-Americanos Finladeses Franceses Holandeses Ingleses Irlandeses

Israelitas Italianos Letões Lituanos Neozelandeses Noruegueses
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O gráfico a seguir representa o total de visitantes no Posto de Turismo em 2012, verificando-se que a 

procura estrangeira dos serviços corresponde a 57% do total de entradas, superior à procura do 

mercado interno com 43%. 

 

 

O gráfico seguinte apresenta o total mensal de entradas no Posto de Turismo durante o ano de 2012 

evidenciando a sazonalidade da procura turística que caracteriza Peniche, devido à expressão do 

produto Sol e Mar (balnear sazonal) aliado à prática de desportos náuticos. Desta forma, a época alta, 

nomeadamente os meses de julho, agosto e setembro correspondem à maior procura. No entanto, 

evidencia-se outros meses com alguma afluência turística como abril, junho e outubro. 
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Na tabela seguinte, encontra-se o registo dos últimos quatro anos (2009, 2010, 2011 e 2012) das 

entradas de visitantes por nacionalidades registados pelos Serviços de Turismo, aferindo um decréscimo 

nas principais nacionalidades visitantes, por exemplo franceses, portugueses, espanhóis, alemães, 

italianos e holandeses em 2009,2010 e 2011, mas havendo um ligeiro aumento de visitantes alemães, 

italianos e holandeses em 2012. Os franceses, portugueses e espanhóis continuaram a decrescer em 

2012, refletindo-se de um modo geral nos totais anuais entre os anos analisados.  

Entradas de Visitantes por Países entre 2009 e 2012 

País de Origem 2009 2010 2011 2012 País de Origem 2009 2010 2011 2012 

África do Sul 10 12 8 23 Israel 109 87 49 56 

Alemanha 2398 1540 1520 1854 Itália 912 640 438 500 

Argentina 28 4 9 7 Japão 28 16 8 17 

Austrália 423 253 281 258 Kosovo 0 0 2 0 

Áustria 211 148 110 105 Letónia 35 0 21 32 

Bangladesh 3 0 0 0 Libânia 0 8 2 0 

Bélgica 480 248 309 375 Lituânia 52 57 47 53 

Bolívia 0 1 0 0 Luxemburgo 89 0 5 6 

Bósnia 2 0 0 1 Marrocos 10 0 2 0 

Brasil 280 216 175 208 Malta 0 0 0 4 

Bulgária 1 4 5 3 México 7 2 5 9 

Cabo Verde 13 4 0 2 Moldávia 2 0 0 0 

Canada 260 159 104 170 Noruega 146 91 75 76 

Chile 6 1 0 0 Nova Zelândia 78 34 40 60 

China 0 7 16 6 Oceânia 1 0 0 0 

Colômbia 7 0 1 1 País de Gales 1 0 4 0 

Coreia 1 2 0 0 Paraguai 0 0 0 2 

Costa Rica 1 0 0 0 Peru 2 3 0 4 

Croácia 4 0 1 0 Paquistão 0 0 1 0 

Dinamarca 82 31 49 80 Polónia 276 221 132 84 

Egipto 2 0 2 0 Porto Rico 0 0 1 0 

Equador 2 1 2 0 Portugal 8176 4361 3720 3330 

Escócia 18 13 23 30 Quénia 0 0 1 0 

Eslováquia 9 18 13 40 Rep. Checa 162 47 52 56 

Eslovénia 28 9 14 38 Rep. Dominicana 2 7 0 0 

Espanha 5721 4647 3868 3046 Roménia 29 8 12 11 

Estónia 19 5 3 0 Rússia 38 55 69 66 

EUA 588 284 149 168 Servia 5 7 0 0 
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País de Origem 2009 2010 2011 2012 País de Origem 2009 2010 2011 2012 

Filipinas 9 0 0 0 Senegal 0 0 0 1 

Finlândia 90 91 95 73 Suécia 213 98 91 79 

França 6175 5185 4782 4375 Suíça 250 108 161 171 

Grécia 13 9 9 5 Tailândia 0 0 0 11 

Guatemala 1 0 0 0 Taiwan  0 0 6 0 

Guiné 4 0 0 0 Ucrânia 17 20 9 1 

Holanda 823 534 447 608 Uruguai 1 0 2 0 

Hong Kong 0 0 1 0 Venezuela 0 4 0 0 

Hungria 9 4 11 0 
    

 

Índia 12 8 0 0 
    

 

Indonésia 0 0 1 0 
    

 

Inglaterra 2416 2847 2203 1155 
    

 

Irlanda 245 140 99 96 
    

 

    
 

    
 

    
 Total 31035 22299 19265 17370 

 

 

|SETOR PLANEAMENTO E INTERVENÇÃO SOCIAL E SETOR JUVENTUDE E ASSOCIATIVISMO  

Na defesa de uma Politica Social e de Coesão Territorial é da responsabilidade desta divisão o 

desenvolvimento de ações que permitam dar resposta às várias políticas definidas, nomeadamente: 

Política Social de Habitação; Ação Social; Saúde; Politica Municipal para a Juventude; Politica Municipal 

para o Associativismo. 

Em 2012, a ação continuou a ser desenvolvida numa lógica de proximidade, fomentando um trabalho 

em parceria tendo em vista a promoção da inclusão e coesão social a nível do concelho de Peniche, 

transversal em cada uma das políticas. 

 O modelo de intervenção social que tem sido desenvolvido no concelho permite uma agilização de 

respostas ao indivíduo/família e uma visão estratégica na intervenção comunitária. A ação direta junto 

dos munícipes, é efetuada com a promoção de uma intervenção integrada intersetorialmente, tendo em 

conta as várias dimensões do indivíduo/família; a intervenção comunitária direcionada para grupos 

vulneráveis tais como: crianças, jovens, idosos, pessoas em situação de dependência/deficiência. 

Este modelo permite uma interação entre as instituições o conhecimento mutuo dos recursos, 

capacitando os interventores sociais para a ação concertada, que perante o contexto socioeconómico, 

que tem vindo a aumentar as necessidades de apoio, facilita a agilização de respostas nas situações de 

emergência. 

 

POLÍTICA SOCIAL DE HABITAÇÃO 

GESTÃO SOCIAL DOS BAIRROS SOCIAIS 

 Atendimentos/acompanhamento 

Foram efetuados cerca de 401 atendimentos no âmbito da gestão social dos bairros que compõem o 

parque habitacional da Câmara Municipal, a inquilinos de outros bairros sociais e efetuado o respetivo 

encaminhamento e acompanhamento das diferentes situações. Os motivos subjacentes a estes 

atendimentos prendem-se essencialmente com pedidos de reparações, pedidos de reapreciação do 
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valor da renda de casa, definição de planos de amortização para pagamento de rendas em atraso, 

assuntos de condomínio, entre outros;  

Como objetivo de melhor conhecer as famílias no seu habitat, a partir do 2º semestre iniciou-se os 

atendimentos às famílias nos fogos dos bairros socias camarários. Foram realizadas 148 visitas 

domiciliárias onde se aferiu os pedidos de reparações anteriormente solicitados, verificou-se as 

condições de higiene e salubridade, identificou-se problemas, informou-se sobre recursos existentes e 

procedeu-se ao acompanhamento psicossocial; No âmbito deste acompanhamento sempre que 

verificava a necessidade de acompanhamento integrado suscitava-se junto da parceria a sua 

intervenção. Neste sentido, foram efetuadas visitas conjuntas com vários parceiros, nomeadamente: 

Fiscalização Técnica, Proteção Civil, Juntas de Freguesia, Cercipeniche, UCC de Peniche (Unidade de 

Cudados Continuados); Segurança Social; Delegação de Saúde; UCC-Centro de Saúde; Serviço Social do 

Hospital de Peniche; GPS, entre outros; Articulação com o GPS no encaminhamento e acompanhamento 

de situações para integração em comunidade terapêutica;  

 Realojamento  

Foram elaboradas 8 propostas de atribuição de fogos devolutos e após deliberação camarária 

acompanhou-se os respetivos agregados familiares no seu processo de realojamento. 

Foram elaboradas 4 propostas de permuta de casa, com vista a adequar a tipologia dos fogos à 

dimensão do agregado familiar, tendo-se procedido a todo o acompanhamento de realojamento. 

 Atualização de rendas 

Procedeu-se à atualização do valor das rendas de casa anuais e bienais, relativa a todos os inquilinos dos 

diversos bairros. Para tal foi necessário a notificação dos inquilinos para procederem apresentação dos 

seus rendimentos, para cálculo do valor das rendas de acordo com o Aviso n.º 12912/2012 de 27 de 

setembro do Instituto Nacional de Estatística e o Decreto-Lei 166/93 de 7 de maio, tendo-se procedido à 

notificação dos mesmos informando da atualização dos valores de renda, após deliberação camarária, e 

efetuada a respetiva atualização na aplicação informática de “Gestão de Habitação e Rendas”.  

 Monitorização de pagamento de rendas 

Foi efetuado mensalmente o levantamento do número de acordos em vigor e efetuada a triagem dos 

que se encontram em cumprimento ou incumprimentos através da aplicação informática de “Gestão de 

Habitação e Rendas”. 

Procedeu-se à notificação dos inquilinos que se encontravam em situação de incumprimento para 

atendimento. 

Estabelecimento de novos acordos de amortização e monitorização dos que estavam em curso. 

 Ações Comunitárias 

Reuniões com os residentes dos 8 blocos do Bairro Fernão Magalhães a fim de se nomear um 

responsável por cada bloco, e de se estabelecerem regras de funcionamento de cada bloco no que diz 

respeito à higienização do espaço comum, a ruídos e animais. 

Reuniões com os representantes por piso dos residentes do Edifício Coosofi. 
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 Procedimentos técnicos /administrativos 

Elaboração de informações para sinalização de fogos camarários com necessidades de reparações; 

Atualização contínua dos processos dos inquilinos residentes no Parque Habitacional Municipal na 

aplicação informática de Gestão de Habitação e Rendas;  

Atualização da informação referente ao número de fogos atualmente devolutos no parque habitacional, 

bem como, levantamento do estado de conservação dos mesmos;  

Introdução e atualização de dívidas de renda na Aplicação Informática de Gestão de Habitação e Rendas; 

Em articulação com o DOM estabelecimento das prioridades de intervenção nos fogos devolutos do 

Bairro do Calvário. 

 Reuniões de Condomínio 

Participação em 10 reuniões de condomínio dos diferentes fogos municipais. A gestão de dois blocos 

habitacionais esteve a cargo do município. 

 Gestão Social de bairros Sociais propriedade do IHRU e IGFSS 

Acompanhamento de famílias com necessidades sociais e respetiva articulação com o instituto respetivo; 

Pareceres sobre os novos realojamentos nos fogos devolutos destes institutos de acordo com a nossa 

listagem de pedidos; 

Sinalização aos institutos das necessidades de intervenção ao nível do edificado. 

 Gestão de pedidos de habitação social 

No âmbito dos novos pedidos de habitação, realizaram-se 167 atendimentos a titulares de processos de 

pedidos de habitação a fim de fazer o ponto de situação relativo ao mesmo;  

No ano 2012 foram abertos 24, totalizando em dezembro de 2012 342 pedidos de habitação. Nestes 

atendimentos, para além da atualização do processo de pedido de habitação, são avaliadas as 

necessidades da família no seu todo, a nível educacional, saúde, empregabilidade na perspetiva de 

desenvolvimento da mesma e poderem colmatar as suas dificuldades e necessidades. 

 

PORTA 65 – APOIO AO ARRENDAMENTO JOVEM 

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 44 candidaturas distribuídas pelos quatro períodos de candidatura disponíveis 

ao longo do ano;  

Foram efetuados cerca de 114 atendimentos na sequência de pedidos de esclarecimentos por parte do 

IHRU relativos as candidaturas submetidas ao Programa Porta 65.  
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AÇÃO SOCIAL 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA  

Projeto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade 

O projeto GPS permitiu experienciar em Peniche um modelo de intervenção social próximo das 

populações, com mobilização da parceria com um trabalho efetivo em parceria e em rede, numa lógica 

de animação territorial.  

Com mais de três anos de existência tornou-se num serviço, pela sua eficácia e eficiência de intervenção, 

transpondo esta experiência no modelo de intervenção social no Concelho de Peniche. 

Conta atualmente com uma parceria composta por 30 entidades das áreas da educação, saúde, 

segurança, emprego, formação, IPSS´S e poder local. Constitui-se como um recurso social, cujo serviço 

disponibilizado se apresenta identificado nas diferentes freguesias de atuação quer a nível individual 

quer a nível institucional.  

O trabalho foi desenvolvimento numa lógica integrada, apresentando-se compartilhado por técnicos e 

dirigentes das entidades parceiras, permitindo uma identificação atempada das famílias e uma atuação 

mais célere pelas diferentes áreas de intervenção 

Em 2012 a ação incidiu em torno da Gestão de Proximidade e da Animação Comunitária e Gestão 

Participativa. 

 

Gestão de Proximidade 

 Gabinetes de Proximidade 

Atendimento semanal nos 6 gabinetes de proximidade da área de abrangência do GPS: freguesia da 

Atouguia da Baleia – Junta de freguesia; Associação Desportiva e Cultural da Bufarda; Sporting Clube da 

Estrada, freguesia de Ferrel -. Associação para o Jardim Infantil de Ferrel, freguesia de Serra d’el Rei – 

Junta de freguesia, freguesia de Ajuda – Casa da Bica (proximidade aos Bairros Fernão de Magalhães e 

Edifício Coosofi); 

O trabalho não se confinou ao atendimento nos diferentes Gabinetes de Proximidade, também se 

verificou necessidade de intervir fora do espaço físico do Gabinete, como forma de privilegiar uma 

resposta de maior proximidade aos problemas e às famílias sinalizadas.  

Efetuaram-se 699 diligências no sentido da resolução dos problemas identificados, entre as quais se 

destacam: 

o Atendimentos; 

o Visitas domiciliárias; 

o Articulação com os vários serviços camarários; 

o Articulação com Instituições locais e de outros concelhos; 

o Reuniões com os vários parceiros no sentido do tratamento/monitorização dos 

casos sinalizados; 

o Elaboração de documentos de caracter social inerentes aos processos de 

acompanhamento. 
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Horário semanal de atendimento 

Atouguia da Baleia Junta de Freguesia 2ª Feira Manhã 

Bufarda Associação Cultural Desportiva e Recreativa 2ª Feira Tarde 

Ferrel Associação para o Jardim de Infância 3ª Feira Manhã 

Serra D’EL Rei Junta de Freguesia 3ª Feira Tarde 

Peniche Casa da Bica 
4ª Feira Tarde e 5ª Feira 
Manhã 

Lugar da Estrada Sporting Clube da Estrada 6ª Feira manhã 

 

Casos Sinalizados desde a implementação do GPS 

 

 

Existiram processos que por transitar de ano para ano, levaram a que o número de acompanhamentos 

fosse superior às sinalizações efetivadas em cada ano civil. 

 

Resultados decorrentes da intervenção referentes ao ano de 2012 

Respostas 
N.º/indivíduos 
abrangidos 

Saúde 

Encaminhamento/Acompanhamento na saúde - consultas de especialidade  16 

Encaminhamento/Acompanhamento em internamento psiquiátrico e 
articulação com o serviço de saúde mental (ACES ON e NIASM) 

22 

Encaminhamento para Rede de Cuidados Continuados 1 

Acesso a Bens e Serviços 

Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais 

48 

Complemento Solidário para Idosos 

Rendimento Sociai de Inserção 

Pensão Invalidez 

Complemento por dependência 

Encaminhamento para Apoio Jurídico 

Acompanhamento no processo Legalização 

Outros 

Drogas 

Acompanhamento/Encaminhamento na Desabituação de Drogas/Álcool - ET - 
CRI Oeste 

3 

Integração em Comunidade Terapêutica  5 

Reinserção Social - Proteção de Menores 

Colaboração com o Instituto de Reinserção Social de Caldas da Rainha 1 

Colaboração com Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Tribunal (menores 
Institucionalizados) 

1 

Colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche 6 

Idosos 

Integração em Centro de Dia 5 

Serviço de Apoio Domiciliário 4 

Integração em Lar de Idosos 1 

Inscrição em lar de idosos 5 

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 TOTAL

74 80 83 75 

312 



52|213 
Município de Peniche  
 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

Respostas 
N.º/indivíduos 
abrangidos 

Colaboração com cuidadora de idosos na legalização do serviço prestado  1 

Emprego 

Encaminhamento para a Cursos de Formação Profissional/Emprego/CEI/CEI + 
(CREAP, GIP, IEFP) 

12 

Questões Habitacionais 

Limpeza 

12 
Desinfestação/desratização 

Acompanhamento em situação de Despejo 

Alternativas de habitação 

Bens Essenciais 

Alimentação (Centro de Dia de Serra D´El Rei, Jardim Infantil de Ferrel, 
Associação de Solidariedade Social de Ferrel, Pastoral da Fraternidade, Centro 
Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da Baleia, Centro Solidariedade e 
Cultura de Peniche, Nova Aliança) 

58 

Mobiliário, roupas, eletrodomésticos, etc. (Pastoral da Fraternidade, Cruz 
Vermelha Portuguesa, Santa Casa da Misericórdia, Juntas de Freguesia) 

35 

Apoio na cedência de Gás e medicação (com colaboração de elementos da 
comunidade) 

12 

TOTAL 248 

 

 Animação Comunitária e Gestão Participativa  

Distribuição de Bens Alimentares a Carenciados 

Realização de várias reuniões com as entidades de distribuição de bens alimentares no sentido da 

sinalização de situações de carência alimentar e da monitorização das mesmas; 

Colaboração na implementação de um Pólo de distribuição do Banco Alimentar na freguesia de Ferrel; 

Receção de bens alimentares doados pela Associação a Serrana para pessoas carenciadas do concelho. 

 Grupo de Trabalho da Rede Social “para a Distribuição de Bens Essenciais” 

Como forma de enfrentar as dificuldades que se colocam às famílias decorrentes do atual quadro de 

crise que atravessa o país, o Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens Essenciais” tem vindo a 

trabalhar no sentido de facilitar a criação de condições operacionais que promovam a eficácia e 

eficiência ao nível da rede local de resposta às situações de emergência social, em que se enquadra o 

conjunto de iniciativas destinadas a apoiar pessoas e famílias carenciadas, como sejam as de ajuda 

alimentar, as de distribuição de roupa ou aquelas que tenham por objetivo a distribuição de outros bens 

essenciais. 

Decorrente do Grupo de Trabalho desenvolvido pela parceria do GPS, desde 2009, constituiu-se o 

“Grupo de trabalho para a Distribuição de Bens Essenciais”, que foi formalizado em sede de Conselho 

Local de Ação Social em 26/01/2012. 

Coordenação do Grupo de Trabalho pela Câmara Municipal de Peniche. 

Organização, dinamização e secretariado das Reuniões do Grupo de Trabalho para a Distribuição dos 

Bens Essenciais, realizadas em 13 de junho, 5 de julho, 26 de setembro, 18 de outubro e 22 de 

novembro. 

Organização da sessão de esclarecimento para colaboração no processo de Isenção das taxas 

moderadoras 
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Organização de sessão de esclarecimento dirigida a funcionários das juntas de freguesia, para o apoio no 

preenchimento via on-line da isenção das taxas moderadoras, com a colaboração dos responsáveis 

administrativos das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Atouguia da Baleia/Peniche e 

Dr.º Renato Fortes. Esta ação decorreu da necessidade sentida por elementos da parceria (Juntas de 

Freguesia).  

Reuniões de Parceira  

Participação e organização das Reuniões de parceria do GPS, realizadas 23 De janeiro e 22 De fevereiro.  

Elaboração das respetivas atas de reunião. 

 Outras Ações  

Elaboração do Plano de Ação referente a 2012. 

Elaboração do relatório Anual de atividades referente a 2012. 

Colaboração com a GNR na sinalização de idosos em situação de isolamento. 

 

Gabinete de atendimento da Ação Social 

 Efetuou-se o atendimento e acompanhamento a 473 munícipes e feita a articulação com vários 

parceiros sociais e serviços; 

 Deu-se continuidade ao acompanhamento de maior proximidade a trabalhadores do município, 

com necessidade de intervenção, devido sobretudo a problemas de alcoolismo e outros 

problemas de saúde crónicos, problemas de endividamento, entre outros.  

 Foi efetuado o acompanhamento no domicílio a 132 famílias carenciadas, a residirem em 

condições de habitabilidade muito precárias, quer ao nível do edificado, quer ao nível da falta 

de condições de higiene e salubridade e que acumulam outros problemas sociais que 

potenciam a sua situação de pobreza e de exclusão social.  

As intervenções decorreram em colaboração com várias entidades e/ou com outros serviços camarários, 

nomeadamente: Ala-Arriba; Segurança Social; PSP; GNR; Delegação de Saúde; Pastoral da Fraternidade; 

DEA; DOM, Proteção Civil, entre outros com as seguintes ações:  

o Procedeu-se ao acompanhamento de situações de Saúde Pública resultantes de 

habitações com falta de higiene e salubridade e/ou com necessidades de 

desratização/desbaratização;  

o Procedeu-se à identificação das famílias de etnia cigana residentes no acampamento 

da fonte boa; 

o Procedeu-se ao realojamento com carater provisório de vários agregados familiares de 

etnia cigana na Casa Municipal de Juventude, em virtude do mau tempo, da destruição 

parcial de algumas barracas e da inundação das mesmas, bem como, dos bens 

existentes no seu interior. 

o Efetuou-se o apoio psicossocial e o acompanhamento a trabalhadores do município e 

a famílias em situação de crise (doença, grave acidente de trabalho, morte de 

parentes).  

 Procedeu-se à elaboração de diversas informações e Relatórios Sociais, para sinalização das 

necessidades e problemas existentes;  

 Efetuaram-se 18 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;  
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Acompanhamento psicológico 

É assegurada a Avaliação e o Acompanhamento Psicológico e Psicoterapêutico a crianças e jovens com 

processo na CPCJ, com diversas problemáticas sociais e/ou afetivas, para as quais se mostra pertinente 

este tipo de intervenção; 

É assegurada a Avaliação e o Acompanhamento Psicológico e Psicoterapêutico a crianças, jovens e 

adultos encaminhados pelo Projeto GPS; 

No total foram efetuadas 753 horas, de atendimentos a crianças, jovens e pais; 

Apoio Técnico ao Tribunal, como Perita, na audição de menores em audiência e na realização de Perícias 

Psicológicas de Avaliação, para resposta a quesitos colocados. 

 

População idosa 

Tendo em conta os desafios e problemas associados ao envelhecimento demográfico do Concelho, a 

intervenção junto da população idosa procura mobilizar e fazer convergir, ao nível do planeamento e da 

implementação de ações, as várias Instituições locais que disponibilizam serviços e apoio social às 

pessoas idosas, em prol da prevenção e combate às situações de isolamento social, bem como da 

promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

 

Grupo de Trabalho da Rede Social  

“Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” 

Tendo em conta os objetivos do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 

Gerações e reconhecendo a experiência de trabalho em parceria desenvolvida desde 2008, em torno do 

Plano Interinstitucional de Promoção do Envelhecimento Ativo, foi aprovado, a 26-01-2012, pelo 

Conselho Local de Ação Social, a constituição do Grupo de Trabalho para as questões da pessoa idosa, 

do envelhecimento e da intergeracionalidade. Este grupo tem por missão desenvolver condições para 

uma intervenção interinstitucional concertada que seja orientada para a promoção do envelhecimento 

ativo e saudável e promoção dos direitos da pessoa idosa. O Grupo de trabalho é composto por 25 

entidades. As atividades desenvolvidas podem ser descritas da seguinte forma: 

 Coordenação do Grupo de Trabalho pela Câmara Municipal de Peniche; 

 Elaboração do Plano de Ação a implementar com o grupo de trabalho: “Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade”; 

 Organização, dinamização e secretariado de Reuniões do Grupo de Trabalho, realizadas em 

24/02/2012, 28/03/2012 e 27/09/2012; 

 Organização, dinamização e de Reuniões do Sub-grupo de Trabalho, para implementação do 

Plano de Atividades interinstitucional de Promoção de Cidadania realizadas em 17/01/2012, 

9/02/2012, 1/03/2012, 8/03/2012, 22/03/2012, 19/04/2012, 7/05/2012, 1/06/2012, 5/07/2012, 

3/10/2012, 18/10/2012, 2/11/2012, 6/12/2012; 

 Atendimento, visitas domiciliárias e acompanhamento de 72 pessoas idosas em situação risco e 

articulação com os serviços de resposta à problemática identificada. 

 

Estudo: “Estratégias para um Envelhecimento Ativo”: 

 Preparação de reuniões para a execução do estudo nos dias 3/04/2012, 24/04/2012, 

24/05/2012, 4/07/2012, 11/07/2012; 

 Acompanhamento na aplicação dos inquéritos por questionário à população idosa do concelho; 

 Foram aplicados 215 inquéritos por questionário aos munícipes com idade igual ou superior a 

65 anos residentes nas freguesias de Serra D’El-Rei, Atouguia da Baleia, Ferrel, São Pedro e 

Conceição;  
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 Foram aplicados inquéritos por questionário aos munícipes com idade igual ou superior a 65 

anos residentes nos Bairros da Prageira, Calvário e Santa Maria; 

 Na sequência dos resultados, ainda em fase de tratamento estatístico, foi apresentada uma 

proposta de elaboração de um Plano Gerontológico local. 

 

“Histórias de Vida & Memórias”: 

 Foram entrevistados 10 idosos e efetuado o levantamento para a realização de um 

documentário; 

 Apresentação do primeiro documentário: “Berlengas – Marcas do Tempo”, com a colaboração 

do aluno da Escola de Artes e Design de Caldas da Rainha. 

 

Intergeracionalidade: 

 No âmbito da VII edição da Semana da Juventude Peniche JovFest exposição itinerante 

“Solidariedade entre Gerações”, exposta nas várias escolas do concelho entre abril e junho, 

tendo sido elaborado o estudo “Solidariedade entre gerações: o que os Jovens de Peniche nos 

dizem – uma experiência”; 

 Colaboração no Projeto CoN’viver, promovido pela CERCIPENICHE, dedicado à temática do 

envelhecimento ativo e teve como público-alvo:  crianças - Jardim de Infância, alunos do 1º 

CEB,  idosos que frequentem Centros de Dia, Centros de Convívio  e  Lares. 

 

Candidaturas: 

 No âmbito do Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações - 

efetuada Candidatura aos prémios: “Empreendedores Sociais” e “Para a construção de 

ambientes favoráveis aos idosos”. 

 

Execução do Plano Interinstitucional da Promoção da Cidadania Sénior 

Organização e planeamento das atividades para 2012, no âmbito da Promoção da Cidadania Sénior, com 

a colaboração das Instituições de apoio e serviços a idosos do Concelho, tendo para o efeito decorrido 

reuniões com as instituições de apoio e serviços a idosos do concelho e, nesse sentido, a preparação das 

atividades e de toda a logística para a realização das mesmas.  

As ações/atividades levadas a cabo pelo Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade”, foram dinamizadas tendo em conta a promoção da saúde e bem-estar da 

população idosa do concelho e de acordo com os seguintes eixos de ação: 

Comemoração de Dias Festivos: 

 Carnaval Sénior - organização e coordenação da atividade, que decorreu na Discoteca Casa do 

Cais, com a presença de 100 utentes das instituições de apoio e serviços a idosos; 

 Dia Internacional da Mulher - organização e coordenação da atividade no dia 8 de março, com 

a participação de 100 idosos; 

 Dia da Primavera - organização e coordenação da atividade, que decorreu na Discoteca Casa 

do Cais, no dia 21 de março, com a participação de 110 idosos; 

 Dia Internacional do Bombeiro - organização e coordenação da atividade, que decorreu no 

quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, com visita guiada, no dia 28 de maio, com a 

participação de 80 idosos; 

 Dia do pescador - organização e coordenação da atividade, que decorreu nas instalações da 

lota de Peniche, com visita guiada, no dia 31 de maio, com a participação de 80 idosos; 
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 Dia de Portugal - organização da atividade em conjunto com a Escola Secundária de Peniche – 

Curso Técnico de Apoio Psicossocial, que decorreu na Escola Secundária de Peniche, com a 

participação de 120 idosos; 

 Santos Populares - organização e coordenação da atividade que decorreu no Jardim Publico 

da cidade, com a presença de 150 idosos; 

 Dia da Amizade - organização da atividade em colaboração com a Associação de 

Solidariedade Social de Ferrel, que decorreu na Associação de Solidariedade Social de Ferrel, 

com a participação de 100 idosos; 

 “Dia dos Avós - organização e coordenação da atividade, que decorreu no Pinhal de Ferrel, 

com a presença de 350 participantes; 

 Magusto Sénior”- organização e coordenação da atividade que decorreu na Cantina da 

Câmara Municipal, com a presença de 90 idosos; 

 Natal Sénior 2012 - organização e coordenação da atividade que decorreu no dia 19 de 

dezembro, no Sporting Clube da Estrada, com a presença de 450 idosos. 

 

 

 

Promoção da Saúde: 

 Dia Mundial da Hipertensão - colaboração na organização do evento, no dia 17 de maio, 

nomeadamente, preparação logística, exposição sénior e divulgação/mobilização de 

munícipes seniores; 

 Tarde da Atividade Física & Saúde - organização e coordenação da atividade, com a 

participação de 130 idosos; 

 Dia Internacional da Dança - organização e coordenação da atividade, no dia 30 de abril, na 

Escola Secundária de Peniche, com a participação de 140 idosos. 

 

Ação de Sensibilização: 

 Organização em conjunto com as forças de segurança – PSP e GNR de uma Ação de 

Sensibilização sobre Segurança, que decorreu na ESTM, com a presença de 100 participantes. 

 

Arte e Cultura: 

 Dia Internacional dos Museus - organização e coordenação da atividade em colaboração com 

o pelouro da cultura, no dia 18 de maio, com visita ao CIAB, com a participação de 50 idosos; 

 Workshops de Artes Decorativas: 

o Organização e coordenação do Workshop, nos dias 10/05/2012 e 12/07/2012, no 

Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, com a participação de 

60 idosos; 

o Organização em conjunto com a AMA (Associação Mão Amiga) do Workshop, no dia 

30/11/2012, no Sporting Clube da Estrada, com a participação de 60 idosos. 

Torneios: 

 Torneio de Loto (18/04/2012), no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de 

Peniche, com a participação de 60 idosos; 

 Torneio de paulitinho (22/05/2012), no Centro Social da Bufarda, com a participação de 65 

idosos; 

 Torneio de Dominó (4/07/2012), na Associação para Centro de Dia de Serra D’El-Rei, com a 

participação de 50 idosos. 

 

I Jornadas Sénior/Peniche – 22 outubro a 3 novembro 
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Enquadradas no Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações – 

organização das Primeiras Jornadas Sénior/Peniche. 

 

Cultura e Arte: 

 Exposição “Arte Sénior” - organização em conjunto com as Instituições de Apoio e Serviços 

a Idosos, da, que decorreu na sala de exposições do Edifício Cultural da Câmara Municipal, 

com a presença de 100 idosos, 23 de outubro; 

 Sessão “Recordar é Viver” - organização e coordenação da - Avaliação do Plano Local de 

Promoção de Cidadania Sénior, que decorreu no Auditório do Edifício Cultural da Câmara 

Municipal, com a presença de 100 idosos;  

 Tarde Dançante - organização em conjunto com a Associação para Centro de Dia de Serra 

D’El-Rei da, que decorreu na Associação A Serrana, com a participação de 300 idosos; 

 Sessão: “Aula Aberta”- organização em conjunto com o Curso Técnico de Apoio Psicossocial 

da Escola Secundária de Peniche, da, com dinamização da professora Laura Diniz, que 

decorreu no Auditório da Escola Secundária de Peniche, com a participação de 100 idosos; 

 Exposição: “Raízes de Terra e Mar” - organização em conjunto com o Curso Técnico de 

Apoio Psicossocial da Escola Secundária de Peniche e da ESTM, que decorreu na Biblioteca 

da Escola Secundária de Peniche, com 100 participantes.  

 Tertúlia: “Raízes de Terra e Mar” - organização em conjunto com o Curso Técnico de Apoio 

Psicossocial da Escola Secundária de Peniche e da ESTM, que decorreu no Auditório da 

Escola Secundária de Peniche, com 100 participantes. 

 

Teatro e Música: 

 Sessão de Fados - organização em conjunto com a Associação para Centro de Dia de Serra 

D’El-Rei da, que decorreu no Auditório do Stella Maris, com a participação de 200 idosos, 

22 de outubro; 

 Musical “Até Sempre, Padre Bastos!”- mobilização e acompanhamento da população idosa 

para o auditório do Stella Maris. 

 

 

Documentário: 

 “Berlenga-Ilha do Farol” - organização em conjunto com a Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar, do documentário: que decorreu no Auditório da ESTM, com 120 

participantes. 

 

Seminário: 

 “Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações” - organização e coordenação do 

Seminário que decorreu no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal, com a 

presença de 120 participantes, desde idosos, estudantes, voluntários, técnicos e 

comunidade em geral. No período da manhã, foi apresentado, pelo Sociólogo do Município 

Victor Ramos, o Plano de Ação, para 2012, do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade”, foi feito o ponto de situação, pelo Professor 

Baltazar Monteiro, coordenador do Mestrado Intervenção para um Envelhecimento Ativo 

da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria. No âmbito da recolha de 

“Histórias de Vida & Memórias“, foi apresentado por Samuel Marques, aluno da Escola 

Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, um primeiro documentário “Berlengas-

Marcas do Tempo”. 
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O período da tarde, foi dedicado à temática “Solidariedade entre gerações”, foi moderado 

pelas professoras Luísa Pimentel e Célia Sousa da Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais de Leiria e iniciou com a apresentação do Estudo “Solidariedade entre gerações: o 

que os Jovens de Peniche nos dizem – uma experiência”, pela Psicóloga Joana Coutinho e 

pela Técnica Superior de Gerontologia Hélia Domingos, e contou, também, com um 

encontro de grupos de voluntariado com intervenção na população idosa, em que 

estiveram presentes a “Missão Servir” – da Escola Secundária de Peniche, a Bolsa de 

Voluntariado “Vinde e Vede” do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, o Grupo de 

Voluntariado da Santa Casa da Misericórdia de Peniche e os Bombeiros Voluntários de 

Peniche. 

 

Fórum: 

 “ Cuidadores…Saber e partilhar para melhor cuidar…” - organização e coordenação do 

fórum, que decorreu no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal, com a 

participação de 70 cuidadores que formal ou informalmente se dedicam ao cuidado de 

idosos. Num primeiro momento, contou com a apresentação de formações direcionadas 

para as áreas da geriatria e gerontologia: formações modulares promovidas pela ADEPE, 

Cercip e ACISCP e CET’s (cursos de especialização tecnológica) promovidos pelo IPL, e o 

programa Leonardo D’Avinci. Num segundo momento foi efetuada uma dinâmica de grupo, 

em que os participantes foram mobilizados para expressarem os sentimentos/emoções 

que experimentam  ao cuidar do outro. A sessão terminou com a partilha, efetuada pela 

Enfermeira Fernanda Viola,  das estratégias de promoção do autocuidado, que permitem a 

promoção da saúde e saúde mental. 

 

2º Workshop: 

 “Eu e o outro…” - organização e coordenação do 2º Workshop, que decorreu no Auditório 

do Edifício Cultural da Câmara Municipal, tendo contado com 40 participantes, desde 

animadores, voluntários, estudantes e técnicos da área social, com o objetivo de 

aprenderem novas técnicas para aplica-las no desenvolvimento das atividades com os 

idosos. 

 

Gestão equipamentos sociais 

 

Centro de Convívio  

 Monitorização das atividades desenvolvidas no Centro de Convívio, com participação diária de 

cerca de 30 idosos em diversas atividades, designadamente, jogos de mesa, artes decorativas, 

culinária, teatro e música;  

 Intercâmbio de Artes Decorativas entre as Instituições de Apoio e Serviços a Idosos – espaço de 

partilha e valorização do potencial de cada utente;  

 Organização e planeamento das atividades para 2012, para execução do Plano de Atividades a 

desenvolver no Centro de Convívio, a par com o Plano de Promoção da Cidadania Sénior;  

 Implementação do Plano de Atividades para 2012 em articulação com o Plano de Promoção da 

Cidadania Sénior;  

 Comemoração do aniversário do centro;  

 Festa de Natal do Centro de Convívio.  

ATL - Arco-Íris  

 Receção das inscrições para o ATL; 

 Seleção das crianças a frequentar o ATL; 
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 Preparação das atividades do ATL, para as férias da Páscoa e férias do Verão; 

 Planificação e execução de atividades para as férias da Páscoa e do verão;  

 Reuniões de programação e orientação do funcionamento do ATL com os monitores que 

acompanham as crianças; 

 Reuniões de articulação e planificação de atividades conjuntas, com técnicos do Projeto 

Azimute; 

 Visita de estudo ao Montejunto, Quinta dos Louridos e fábrica de gelo, no dia 5 de julho; 

 Visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento e ao INEM, em Lisboa, no dia 2 de agosto; 

 Monitorização das atividades desenvolvidas, nomeadamente: jogos lúdico-pedagógicos, 

dinâmicas de grupo, oficinas diversas, atividades de informática, hora do conto, musica, praia, 

visitas de estudo, cantinhos (brincadeira livre), etc;  

 Festa de encerramento das atividades de verão. 

 

PARCERIAS  

Articulação com o IEFP - Caldas da Rainha  

GIP – Gabinete de inserção profissional 

 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;  

 Seleção e realização de entrevistas com os desempregados subsidiados para integração em 

Contrato Emprego-Inserção ou Contrato Emprego-Inserção+;  

 Elaboração e envio do relatório de atividades 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 atualizada com o registo dos utentes da GIP (5605 utentes); 

 Contabilização das inscrições e suspensões no GIP (567 novas inscrições e 756 suspensões);  

 Contatos com entidades; acompanhamento dos utentes na elaboração de CV’s, cartas de 

apresentação; divulgação dos vários programas do IEFP; 

 Envio semanal das ofertas do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, para a responsável pela 

manutenção do site da Câmara, para constante atualização; 

 Realização de visitas a entidades empregadoras com vista à divulgação de apoios e medidas de 

incentivo à integração no mercado de trabalho, bem como a promoção da atividade do GIP; 

 Captação de ofertas de emprego; 

 Realização de encaminhamentos para ofertas de emprego e de formação; 

 Ponto de Apresentação Quinzenal (no âmbito da parceria com o Instituto de Emprego e da 

Formação Profissional, foram realizadas 12986 apresentações quinzenais); 

 Candidaturas a Medidas de Apoio ao Emprego;  

 Colaboração com o responsável de serviço e com o Centro de Emprego das Caldas da Rainha na 

fase de seleção e entrevistas para possível integração em Contrato Emprego-Inserção; 

 Desenvolvimento de sessões de definição do Plano Pessoal de Emprego; 

 Desenvolvimento de sessões de esclarecimento a desempregados não subsidiados 

 Desenvolvimento de sessões de esclarecimento acerca da Medida de Estágios Profissionais e 

Criação do Próprio Emprego 

 Colaboração com o Centro de Emprego das Caldas da Rainha na fase de seleção e entrevistas 

para possível integração em Contrato Emprego-Inserção 
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 Participação na Feira de Ensino, Formação e emprego Orient@-te de 3 a 5 de maio de 2012; 

 Participação na Sessão de Esclarecimento Estímulo 2012 – Caldas da Rainha em 17/05/2012; 

 Desenvolvimento de sessão de esclarecimento acerca de Procedimentos Concursais Públicos 

em 02/07/2012 

 Desenvolvimento de sessões de esclarecimento acerca da Medida Passaporte Emprego em 

12/11/2012 e 13/11/2012; 

 Participação na sessão de esclarecimento de Medidas de Apoio à Contratação para as Empresas 

em 22/10/2012; 

 Apoio técnico ao Grupo de Trabalho: Emprego, Formação e Empreendedorismo. 

 

GRUPO DE TRABALHO DA REDE SOCIAL “Emprego, Formação e Empreendedorismo” 

Em 2012, a Câmara Municipal de Peniche continuou a investir na dinamização do Grupo de Trabalho 

“Emprego, Formação e Empreendedorismo”, como forma de promover a articulação interinstitucional 

ao nível da concertação das ofertas formativas; da identificação e caracterização dessas ofertas; da 

adequação das ofertas formativas às necessidades; e do desenvolvimento de estratégias que permitam 

conciliar o calendário formativo com a oportunidade de inserção laboral. Passaram a fazer parte dos 

objetivos do Grupo de Trabalho em 2012 também a monitorização do desemprego. As atividades 

desenvolvidas podem ser descritas da seguinte forma: 

 Coordenação do Grupo de Trabalho pela Câmara Municipal de Peniche. 

 Organização, dinamização e secretariado de 4 Reuniões do Grupo de Trabalho, realizadas em 

23 de abril, 17 de maio, 20 de setembro e 10 de outubro. 

 Apresentação da experiência do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo” no âmbito do Encontro Regional dos CNO do Oeste que decorreu no dia 

30 de maio; 

 Emissão de pareceres relativamente a 3 propostas formativas, a nível local, nomeadamente: 

 Ação de formação proposta pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para a 

implementação de uma ação de formação para “Assistente familiar e de Apoio à Comunidade”, 

tratando-se de um curso de Educação e Formação de Jovens, no âmbito do Eixo 1 do POPH, 

Tipo 2, com equivalência ao 9º ano, destinado a jovens a partir dos 15 anos em risco de 

abandono e insucesso escolar; 

 Ação de formação proposta pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para a 

implementação de uma ação de formação para “Floricultura e Jardinagem”, tratando-se de um 

curso de Educação e Formação de Jovens, no âmbito do Eixo 1 do POPH, Tipo 2, com 

equivalência ao 9º ano, destinado a jovens a partir dos 15 anos em risco de abandono e 

insucesso escolar; 

 Ação de formação proposta pela Escola Técnica Empresarial do Oeste para a implementação de 

uma ação de formação para “Apoio à Gestão Desportiva”, com equivalência ao 12º ano e 

Qualificação Profissional nível 4. 

 

Rede social  

No que diz respeito ao Conselho Local de Ação Social (CLAS), que é presidido pela Câmara Municipal de 

Peniche, é de salientar o importante investimento realizado em 2012 ao nível do fortalecimento e do 

reforço desta estrutura institucional de parceria, que é atualmente constituída por 45 organizações com 

responsabilidade direta ou indireta em diferentes domínios da intervenção social no concelho. O 

conjunto de estruturas integrantes da Rede Social passou a integrar, a par do CLAS, do Núcleo Executivo 

e do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e Empreendedorismo”, dois novos Grupos de Trabalho, 

nomeadamente o GT “Pessoas Idosas e Envelhecimento” e o GT “Para a Distribuição de Bens 
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Essenciais”, que surgiram como medidas para ajudar a enfrentar as situações locais de emergência 

social e os desafios do envelhecimento demográfico. O trabalho de dinamização das diferentes 

estruturas da Rede Social, que tem vindo a ser realizado e que tem de ter continuidade, afigura-se 

fundamental para criar condições a nível local ou potenciá-las, com vista a confluência de sinergias, a 

congregação de recursos e a concertação de esforços na promoção da inclusão e da coesão social. De 

forma descritiva, as atividades desenvolvidas foram as seguintes: 

 Organização, dinamização e secretariado de 4 reuniões plenárias do Conselho Local de Ação 

Social; 

 Organização, dinamização e secretariado de 9 reuniões do Núcleo Executivo;  

 Organização e dinamização e secretariado de Reuniões dos Grupos de Trabalho “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo”, “Pessoas Idosas e Envelhecimento” e “Para a Distribuição de 

Bens Essenciais”;  

 Participação em reuniões no âmbito da Plataforma Supraconcelhia do Oeste;  

 Emissão de pareceres pelo Conselho Local de Ação Social relativamente aos seguintes projetos 

locais de intervenção social:  

o Candidatura da CERCIPENICHE - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados de Peniche, ao GAC Oeste – Grupo de Ação Costeira do Oeste, no âmbito do 

Objetivo 8 - criação da rede social de apoio à população da pesca e da Ação 8.1. – 

Implementação de uma rede regional de equipamentos e serviços sociais de proximidade, 

para a criação e o equipamento de um Centro de Respostas Integradas de apoio a crianças, 

jovens e respetivas famílias do Concelho de Peniche, com vista a inclusão de crianças e 

jovens com deficiência ou necessidades educativas especiais, 

o Candidatura da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche - ao Programa 

Escolhas 5ª Geração, com vista a implementação do Projeto “OJE – Olhares de Jovens 

Empreendedores”. 

 Divulgação e discussão no âmbito do CLAS de projetos locais de intervenção social: 

o “Azimute 270º” – ADEPE 

o “Porto+Seguro” - Acompanha 

o “Atendimento aos Jovens” – Centro de Saúde de Peniche 

o “Democracia Participativa” – Associação Juvenil de Peniche 

o “Salas de Estudo” – Centro Solidariedade e Cultura de Peniche 

o “Sidade Aberta” – Acompanha  

 Recolha, produção e divulgação de informação junto do Conselho Local de Ação Social 

referentes nomeadamente a:  

o Atas do Núcleo Executivo;  

o Atividades, reuniões, eventos e ações de formação;  

o Instrumentos e medidas de inclusão e apoio social;  

o Legislação enquadrada no domínio do desenvolvimento social;  

o Candidaturas na vertente da intervenção social;  

o Informações relevantes para a Rede Social recolhidas noutros contextos formais.  

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche 

O Município preside na Comissão de Proteção; 

Foi efetuado apoio administrativo e logístico, secretariado de reuniões, elaboração de ofícios; 

Coordenação de Casos que implica o acompanhamento das dinâmicas que envolvem o menor em 

situação de perigo, e que inclui, 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.);  
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Foram instaurados, 52 novos processos, tendo transitado do ano anterior 91 processos em 

acompanhamento e recebidos de outras CPCJ’s 3 processos. O volume processual da comissão foi de 

160 casos;  

Reuniões semanais da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, na modalidade Restrita;  

10 Reuniões extraordinárias da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, na modalidade 

Restrita; 

Reuniões da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, na modalidade Alargada nos dias 

14/03/2012, 25/05/2012, 23/07/2012, 5/12/2012; 

Foram efetuados 313 atendimentos a famílias de crianças e jovens e feita a articulação com vários 

membros da comissão alargada e serviços; 

Foram efetuadas 96 visitas domiciliárias para acompanhamento às famílias dos menores; 

Efetuaram-se 48 transportes para idas a instituições para acompanhamento de menores. 

 

Núcleo Local de Inserção do RSI (Rendimento Social de Inserção) 

No âmbito desta parceria, participou-se em 14 reuniões do NLI, tendo sido atendidos um total de 82 

beneficiários;  

Efetuou-se a articulação com os vários parceiros para definição de planos de inserção;  

Efetuou-se a articulação com diversos serviços camarários para apoio na resolução de diversos 

problemas relativos a vários beneficiários;  

Procedeu-se ao encaminhamento de casos para o setor de habitação (abertura e atualização de 

processos de habitação social; definição de planos de amortização de dívidas de rendas de casa);  

Efetuou-se a articulação com o GIP, no que respeita à sinalização de beneficiários e sua integração em 

programas CEI+.  

 

Azimute 270º  

Participação em 5 reuniões do Consórcio, uma das quais para discussão e aprovação do Relatório de 

Atividades;  

Participação numa reunião no âmbito da visita de acompanhamento dos responsáveis nacionais do 

Programa Escolhas 4ª Geração; 

Participação em 6 reuniões no âmbito da Rede Escola+ para discussão e planeamento de atividades; 

Colaboração e participação na atividade “ Jogos Reunidos”, desenvolvida no âmbito da Rede Escola +; 

Participação na apresentação das atividades do projeto realizada no âmbito da visita do Sr. Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares. 

 

Saúde 

O bem-estar e qualidade de vida da população do concelho que se reflete no nível da população 

configura uma preocupação da Câmara Municipal.  

 

Conselho da Comunidade do ACES Oeste Norte 

Cabe ao município de Peniche a dinamização deste órgão uma vez que preside ao mesmo. 

O funcionamento do Conselho da Comunidade do ACES Oeste Norte tem por base um intenso trabalho 

de mobilização e envolvimento dos diferentes parceiros, tendo em vista a promoção da participação 

ativa da comunidade ao nível deste órgão e, desta forma, ao nível do planeamento, acompanhamento e 
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dinamização das atividades de saúde na vertente dos cuidados de saúde primários. As atividades 

realizadas em 2912 foram: 

Realização de 4 reuniões do Conselho da Comunidade,  

A Presidente do Conselho da Comunidade, como elemento integrante do Conselho Executivo do ACES 

Oeste Norte, participou em 9 reuniões do órgão executivo. Mobilização dos vários setores da 

comunidade para a consciencialização e coresponsabilização na promoção da saúde, através da ligação 

aos CLAS e aos constituintes do Conselho da Comunidade; 

Realização de 4 reuniões com as autarquias da área da abrangência do ACES Oeste Norte  

Elaboração de um documento “Conselho da Comunidade Atividades e Alertas” junho 2012; 

Representação da Presidente do Conselho da Comunidade: - Participou como palestrante no encontro 

nacional de gabinetes do cidadão, cidadania e saúde com o tema “A Comunidade na Saúde”, 

30/09/2012; 

 

Serviços de saúde locais  

Articulação com os vários serviços de saúde locais, nomeadamente na dinamização de projetos para a 

promoção da saúde no âmbito de Hábitos de vida Saudáveis, ambientes saudáveis, obesidade e 

alcoolismo, através da Comemoração de dias a destacar;  

Melhorar o nível de saúde dos trabalhadores da CMP – Combate aos consumos nocivos, nomeadamente 

o alcoolismo.  

 

Hospital 

Colaboração na organização, dinamização e mobilização ma Marcha pelo Nosso Hospital; 

Participação nas reuniões da Plataforma Oestina das Comissões de Saúde; 

Participação nas reuniões da Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital 

 

ECCI - Equipa de Cuidados Continuados Integrados 

Deu-se início ao Protocolo de colaboração entre a CMP e a Equipa de Cuidados Continuados 

Integrados/Ala-Arriba com a cedência de 6h quinzenais de técnico de serviço social. Esta colaboração 

tem como objetivo efetuar o acompanhamento de munícipes, que se por motivos de saúde requeiram 

cuidados integrados no domicílio, sendo para o efeito efetuada avaliação social do doente e respetivo 

agregado familiar, informação sobre recursos disponíveis, apoio psicossocial, articulação com diversas 

instituições na comunidade, registo na plataforma da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. 

 Neste âmbito foram acompanhados 12 doentes em contexto de domicílio e respetivos 

agregados familiares. 

 

NIASM  

Participação em reuniões mensais de NIASM - Núcleo de Saúde Mental para sinalização e discussão de 

casos com acompanhamento na área da saúde mental. 

 

PORTO + SEGURO 

Participação no âmbito da comemoração do aniversário do projeto “Porto + Seguro”, teve lugar uma 

sessão pública com apresentação subordinada ao tema “Porto + Seguro 9 anos de Intervenção”, que 

visou espelhar o trabalho efetuado na área da redução de riscos e minimização de danos associados ao 

consumo de Drogas, ao longo deste período de tempo. 
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Colaboração na iniciativa desenvolvida pela Acompanha, designada “O DROGAS NÉPIA” com o objetivo 

de assinalar O “Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito De Drogas”. A atividade teve a duração 

de 24 horas, com início às 15:00 do dia 23 de junho de 2012, no parque Urbano da Cidade de Peniche 

contando com a Associações/Instituições do concelho de Peniche, num total de 500 participantes. 

Colaboração no âmbito da começarão do dia Mundial de Luta Contra a Sida com caminhada e rastreiros 

ao HIV/SIDA. 

 

Politica Municipal para a Juventude 

Acompanhamento das associações juvenis concelhias, bem como das suas atividades nomeadamente os 

intercâmbios no âmbito do Serviço Europeu do Voluntariado, no programa de Leonardo da Vinci. 

Dinamização da Semana da Juventude: 

 Organização e dinamização de reuniões com os grupos/associações juvenis tendentes à 

planificação da Semana da Juventude 2012 – Peniche Jovfest – GerAção, que teve lugar entre 

os dias 22 e 30 de março, dedicada à temática Solidariedade entre Gerações; 

 Organização, coordenação e execução da Semana da Juventude; 

 Articulação com os vários departamentos camarários e diversas entidades externas para a 

realização do evento; 

 Organização e dinamização da Animação de rua; 

 Organização e dinamização da Mostra de Talentos; 

 Organização e dinamização da Mostra Fotográfica; 

 Organização e dinamização, dos Jogos Reunidos – Auto Paper, que decorreu pelo Concelho de 

Peniche; 

 Organização do espaço para a dinamização das diversas atividades; 

 Divulgação e acompanhamento das atividades realizadas; 

 Organização do espaço Mostra; 

 Preparação do jantar de receção às Tunas Académicas; 

 Preparação do jantar final dos Jogos Reunidos; 

 Reunião de avaliação da semana da Juventude 2012; 

 Elaboração de relatório de avaliação da Semana da Juventude 2012; 

 Leitura e análise de documentos e legislação relativos a políticas de juventude; 

 Elaboração de proposta de implementação do Conselho Municipal da Juventude, em agosto de 

2012. 

 

Politica Municipal para o Associativismo 

Monitorização e organização dos pedidos financeiros, logísticos, humanos e materiais efetuados pelas 

associações locais junto da CMP:  

 Levantamento dos apoios concedidos às associações pelo Município, no período entre outubro 

de 2005 e dezembro de 2011, com base na consulta das atas da Câmara Municipal nos períodos 

correspondentes e dos protocolos celebrados com as diferentes associações concelhias, e 

também com base no cruzamento de informação com o Departamento de Administração e 

Finanças (contabilidade e aprovisionamento); 

 Tipificação e quantificação dos apoios (financeiros e não financeiros) e dos Subsídios atribuídos 

no período entre outubro de 2005 e dezembro de 2011; 

 Estimativa do custo financeiro dos apoios de natureza logística (não financeira) deliberados 

pela Câmara Municipal no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012; 
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 Caracterização dos recursos associativos locais, mediante a aplicação de uma ficha de 

caracterização no sentido de se aferir os seguintes indicadores: 

o Dados de identificação; 

o Data de fundação; 

o Áreas de intervenção; 

o Recursos físicos; 

o Recursos logísticos; 

o Composição dos órgãos sociais; 

o Recursos humanos; 

o Extensão e composição dos respetivos corpos de associados; 

o Experiência de associativismo; 

o Dificuldades sentidas. 

 No âmbito da comemoração do Dia Nacional do Associativismo, organização e dinamização do 

evento “Associemo-nos! O Movimento Associativo no Concelho de Peniche”, para o qual foram 

convidados a participar as diversas coletividades, evento que se realizou no dia 28 de abril de 

2012 e teve como finalidade aprofundar o conhecimento da realidade associativa local e 

também promover o estreitamento da relação com os dirigentes associativos; 

 No âmbito da comemoração do Dia Nacional do Associativismo, organização da exposição 

“ASSOCIEMO-NOS! O MOVIMENTO ASSOCIATIVO NO CONCELHO DE PENICHE”, numa 

colaboração entre os serviços municipais da Cultura e da Ação Social, exposição que teve por 

finalidade fazer a divulgação das várias associações existentes no concelho e das respetivas 

áreas de intervenção e que esteve patente ao público no CIAB – Centro Interpretativo de 

Atouguia da Baleia, do dia 28 de abril ao dia 30 de junho; 

Efetuou-se a candidatura ao Programa Operacional de Assistência Técnica que financia Estudos e 

Avaliações, nas áreas do emprego e da formação, através do Projeto “Associemo-nos”, 

 

Concursos para admissão de pessoal  

 Integração dos júris para condução dos procedimentos concursais para preenchimento de 

lugares nas seguintes áreas:  

o Técnico Superior nas áreas de Ciências Sociais; 

o Técnico Superior de Ciências da Educação. 

 

Estágios 

Parceria com a Escola Secundária de Peniche no acolhimento de 6 estágios curriculares do Curso de 

Técnico de Apoio Psicossocial, no GPS, Centro de Convívio e ATL Arco-íris. Respetivas reuniões com a 

coordenadora do estágio e acompanhamento às alunas no decorrer do estágio. 

 

Organização e funcionamento da equipa 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao período de 6 de dezembro de 2011 a 06 

fevereiro de 2012;  

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao período de 7 de fevereiro a 5 de abril de 

2012;  

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao período de 6 de abril a 5 de junho de 2012; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao período de 6 de junho a 5 de setembro de 

2012; 

 Elaboração do Relatório de Atividades referente ao período de 6 de setembro a 5 de dezembro 

de 2012;  
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 Elaboração dos conteúdos referentes à Ação Social, no Jornal Municipal;  

 Elaboração do Capítulo referente à Ação Social no âmbito das Grandes Opções do Plano 2013 e 

Orçamento 2013;  

 Atualização do link da Ação Social no âmbito do site da Câmara Municipal de Peniche;  

 Realização de Reuniões trimestrais de equipa.  

 

 

 

|SETOR DESPORTO  

 

Atividade  Data Local Organização 

Corta-Mato Escolar 
Concelhio 

16 Janeiro 
Peniche – Parque Urbano – 

Campo Relvado Sintético 
Escolas/Agrupamentos 2º, 3º e 

Secundário do Concelho 

Capítulo Perfeito 19 fevereiro 
Praia Supertubos 

 
Capítulo Perfeito 

Duatlo Escolar Concelhio 13 março Peniche 
Escolas/Agrupamentos 2º, 3º e 

Secundário do Concelho 

X Open Intern. Taekwondo 16 e 17 março  
Peniche - Pavilhão 
Gimnodesportivo 

Clube de Taekwondo de Peniche 

2ª etapa do Circuito 
Nacional de Esperanças da 
Federação Portuguesa de 

Surf o Rip Curl Peniche 2013 

16, 17 e 18 de 
março 

Supertubos 
Federação Portuguesa de Surf o 

Rip Curl Peniche 2013 
PPSC Peniche Surf Clube. 

Intercâmbio Europeu 16 a 24 março 
Peniche – Casa Municipal da 

Juventude 
Associação Juvenil de Peniche 

Assembleia Geral Clube 
Ténis Peniche  

27 março 
Peniche – Edifício Espaço 

Associativo 
Clube Ténis Peniche 

Torneio Ténis 30 e 31 março  Peniche Clube Ténis Peniche 

 

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. 

 

 

|SETOR 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 

projetos, atividades 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 em equipamentos culturais da autarquia, nomeadamente, na Fortaleza de 

Peniche (Museu Municipal e Estúdio Municipal de Dança), CIAB – Centro Interpretativo de Atouguia da 

Baleia (inaugurado em 17 de março de 2012), Biblioteca Municipal e Edifício Cultural (Sala de 

Exposições), bem como em vários pontos do concelho, em colaboração com diversas entidades, numa 

clara aposta na descentralização da programação cultural.   
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Programa de atividades desenvolvido pelo Pelouro da Cultura: 

Rede museológica 

• Museu Municipal - Registo de entradas, contemplando 31907 entradas, das quais 18125 foram 

pagas, contemplando uma receita de € 27.366,75. 

• Museu Municipal - Orientação de 203 visitas a grupos no âmbito do serviço educativo.  

• Museu Municipal - Digitalização de 642 documentos e fotografias para inserção em contexto de 

inventário.  

• Museu Municipal - Inserção e/ou atualização na aplicação “In Patrimonium” de fichas do 

Inventário do Museu: 1054  

• Museu Municipal - Inserção de documentos no Centro de Documentação: 49  

• Museu Municipal - Exposição “75 Anos da Instalação da Prisão Política…”, no núcleo dedicado à 

Resistência Antifascista, registando 28338 visitas.  

• Museu Municipal - Exposição “Eu e o Mar: Profissões Tradicionais de Peniche”, na Sala do 

Governador, (patente de 9 de julho de 2011 a 3 de fevereiro de 2013) registando, no ano de 

2012, 33475 visitantes.  

• Museu Municipal - Exposição de Fotografia “Raízes de Mar”, no Salão Nobre (patente de 12 de 

novembro de 2011 a 25 de março de 2012) registando, no ano de 2012, 2504 visitantes.  

• Museu Municipal - Conceção e inauguração da Exposição “25 de abril 20 fotografias 20 poemas” 

no Salão Nobre (patente entre 20 de abril e 27 de maio de 2012), registando 1605 visitantes. 

• Museu Municipal - Reacondicionamento, registo fotográfico e preparação de peças com vista a 

exposição futura do espólio de apetrechos de pesca do Sr. Estêvão Henriques. 

• Museu Municipal - Remodelação/Manutenção da zona expositiva do Parlatório, núcleo 1 

• Museu Municipal - Intervenção deste serviço na Mostra Internacional e XX Concurso de Rendas 

de Bilros de Peniche 2012 com: 

o Elaboração e envio de correspondência a todas as rendilheiras, Juntas de Freguesia e 

coletividades; 

o Receção e registo fotográfico dos trabalhos apresentados a concurso; 

o Elaboração de diplomas, títulos de liquidação e termos de devolução do XX Concurso 

de Rendas de Bilros de Peniche; 

o Elaboração de legendas e preparação dos trabalhos a concurso para a exposição 

alusiva ao evento que esteve patente no Edifício Cultural; 

o Elaboração dos diplomas e cartões de identificação para todos os elementos 

participantes no Dia da Rendilheira. 

• Museu Municipal - Preparação das peças para integrarem as exposições itinerantes de Rendas 

de Bilros de Peniche e participação do Assistente Técnico Joaquim Meireles na preparação das 

mesmas: Portalegre; Lagoa; Nazaré; Abrantes e Peniche. 

• Museu Municipal - Recuperação do Baú Pedagógico e participação no projeto “As Rendas de 

Bilros Vão à Escola”. 

• Museu Municipal - Colaboração e participação do Assistente Técnico Joaquim Meireles nos 

diferentes Workshops de Rendas de Bilros de Peniche realizados ao longo de 2012. 

• Fortaleza / Museu Municipal - Desenvolvimento de intervenções de manutenção da Fortaleza 

de Peniche: 

o Manutenção de portas e janelas; 

o Trabalhos de limpeza e remoção de ervas; 

o Tapamento de fissuras, infiltrações, reboco e pintura; 

o Reabilitação do pano amuralhado. 
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• Fortaleza / Museu Municipal - Lançamento do livro “12 fugas das Prisões de Salazar” da autoria 

de Jaime Serra, que teve lugar na Capela de Santa Bárbara/Fortaleza de Peniche no dia 28 de 

janeiro de 2012. 

• Fortaleza / Museu Municipal - Realização da Sessão solene da Assembleia Municipal no âmbito 

das comemorações do 25 de abril de 1974, na Capela de Santa Bárbara. 

• Fortaleza / Museu Municipal - Colaboração nas comemorações do Dia de S. Pedro (29 de junho 

e 1 de julho): Exposição “Peniche e o Mar”, com obras de Joaquim Zarro e Xico Nico, no Salão 

Nobre da Fortaleza de Peniche, e Atuações “Fado a Quatro Vozes” e “Tuna da Universidade 

Sénior de Peniche”. 

• Fortaleza / Museu Municipal - Realização da Sessão Solene comemorativa do Dia do Município 

(6 de agosto), no Salão Nobre da Fortaleza de Peniche. 

• Fortaleza / Museu Municipal - Desenvolvimento de projeto com a URAP versando a criação de 

um memorial evocativo dos cidadãos encarcerados na Cadeia do Forte de Peniche durante o 

período do Estado Novo. 

• CIAB - Processo de instalação do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia: equipagem do 

espaço expositivo, administrativo, laboratorial e de reserva; conceção e design dos recursos 

expositivos da exposição inaugural; tertúlia, entrevistas, confirmação e atualização dos 

levantamentos associados ao projeto Inventário Participativo do Património Cultural de 

Atouguia da Baleia; recolha de espólio etnográfico e fotográfico; produção de seguro para 

equipamentos e acervo museológico; submissão e aprovação do logótipo do CIAB; definição da 

programação para 2012, em reunião com os parceiros do projeto (Junta de Freguesia e Fábrica 

Paroquial de Atouguia da Baleia). 

• CIAB - Conferência de imprensa de Apresentação do CIAB à comunicação social e Assinatura do 

Protocolo tripartido que decorreu na Igreja de S. José, no dia 5 de março. 

• CIAB - Abertura do CIAB, com a realização de cerimónia de inauguração no dia 17 de março, 

com a atuação do Coro de Geraldes, Coral Stella Maris e Grupo de metais da Banda da 

Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902, seguida da abertura ao público da 

exposição “Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia: um projeto museológico participativo”. 

• CIAB - Conceção, preparação e montagem da Exposição de longa duração “Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia: um projeto museológico participativo”, inaugurada a 17 

de março. 

• CIAB - Conceção, preparação e montagem da Exposição “Associemo-nos! O movimento 

associativo no concelho de Peniche”, em colaboração com o Pelouro da Solidariedade Social, 

patente na igreja de S. José / CIAB de 28 de abril a 30 de junho. 

• CIAB - Colaboração com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia na iniciativa “Vamos Pintar 

Atouguia da Baleia” e montagem da Exposição de pintura homónima, patente na igreja de S. 

José / CIAB de 7 de julho a 1 de setembro. 

• CIAB - Conceção, preparação e montagem da Exposição “Restaurando o Passado: Arte Sacra em 

Atouguia da Baleia”, patente na igreja de S. José / CIAB de 7 de dezembro de 2012 a 2 de março 

de 2013. 

• CIAB - Iniciativa “Património do mês”: produção 9 Boletins Informativos, aos quais se 

associaram Notas de Imprensa; realizaram-me pequenas exposições mensais alusivas a esse 

Património e, por vezes, promoveram-se atividades ou eventos específicos para aprofundar e 

divulgar o conhecimento sobre a temática: 

o Abril: Retábulo do Altar-mor da Igreja de S. José  

o Maio: Antigo Sino da Igreja de Nossa Senhora da Conceição  

o Junho: Machado de Pedra do Neolítico (Geraldes)  

o Julho: Renda de Bilros de Peniche (rendilheira de Casais Brancos)  

o Agosto: Praia dos Banhos de S. Bernardino  



 

69|213 
Município de Peniche 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

o Setembro: Vindimas  

o Outubro: Doação de Atouguia à Rainha D. Isabel de Aragão  

o Novembro: Lata de Conserva de Cavala – edição comemorativa  

o Dezembro: Livro da Confraria de Nossa Senhora da Conceição  

• CIAB - Dinamização da Festa de S. José, em colaboração com a Paróquia da Freguesia de S. 

Leonardo de Atouguia da Baleia e a Junta de Freguesia, com cerimónia eucarística, seguida de 

confraternização popular.   

• CIAB - Conceção e apresentação pública do Teatro de Fantoches “Era uma vez… na Atouguia”, 

no âmbito do Serviço Educativo do CIAB (14 de abril): 70 participantes. 

• CIAB - Atividade “Conversas sobre Pré-história” (9 de junho), com a participação do Dr. Rui 

Venâncio, no âmbito da iniciativa “Património do Mês” de junho: 24 participantes. 

• CIAB - Dinamização das atividades “Percursos pelo Património Histórico-cultural de Peniche e 

de Atouguia da Baleia”, em colaboração com o Pelouro do Turismo da CMP (alternadamente, 

nas tardes de 6ª feira, de 20 de julho a 31 de agosto). 

• CIAB - Projeção do documentário “Mother Vine, A Mátria do Vinho” (21 de setembro), com a 

presença do Professor Virgílio Loureiro, seguida de debate e prova de vinhos históricos 

nacionais, no âmbito da iniciativa “Património do Mês” de setembro: 70 participantes.  

• CIAB - Palestra sobre o 705º aniversário da Doação de Atouguia à Rainha D. Isabel de Aragão 

(19 de outubro), com a participação de Fernando Engenheiro, no âmbito da iniciativa 

“Património do Mês” de outubro: 35 participantes. 

• CIAB - Iniciativa “Uma noite no Museu”, no âmbito do Serviço Educativo do CIAB, para público 

infanto-juvenil, na noite de 5 para 6 de outubro: 12 participantes. 

• CIAB - Registo de entradas no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia: 2614 visitas. 

• CIAB - Acompanhamento de 27 visitas guiadas, num total de 798 participantes:  

o Dos 798 participantes em visitas guiadas, 264 são integrados em grupos escolares / 

ATL e os restantes 534 em grupos organizados, seniores ou de associações; 

o 6 Visitas ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia; 

o 6 Visitas “De que é feito um museu?”; 

o 11 Visitas ao CIAB e ao Centro Histórico de Atouguia da Baleia; 

o 3 Visitas ao CIAB seguidas de Atividade de expressão plástica; 

o 1 Visita contemplando o Teatro de Fantoches “Era uma vez… na Atouguia” seguida de 

Oficina de expressão plástica com produção de fantoches. 

• CIAB - Incorporação de novo espólio: 26 novas entradas no programa de inventário In 

Patrimonium e atualização de 44 registos. 

• CIAB - Digitalização e inventariação de espólio fotográfico, num total de 205 fotografias. 

• CIAB - Organização da base de dados e inserção de documentos no Centro de Documentação 

do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, num total de 91 registos. 

• EUG - Inventariação de espólio etnográfico do antigo Estaleiro União da Gamboa, 

acondicionado no Porto de Pesca de Peniche: 53 entradas. 

• Rede Museológica - Conceção e divulgação da Oferta Educativa da Rede para o ano letivo 

2012/2013 

 

Estúdio Municipal de Dança 

• Participação de turmas do EMD na Semana da Juventude, a 23 de março. 

• Participação de turmas do EMD na Festa da Dança, na coletividade os “Pimpões”, em Caldas da 

Rainha, no dia 26 de maio. 

• Espetáculo de encerramento do ano letivo 2011/12 do EMD, no dia 30 de junho. 
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• Participação de alunas do EMD na Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche, no dia 

30 de julho.  

• Espetáculo de Natal do EMD, no dia 16 de dezembro. 

• Preparação do ano letivo 2012/13 do EMD. 

• Alteração e aprovação em reunião do executivo municipal, a 16 de outubro, a alteração ao 

enunciado das Normas do Funcionamento do Estúdio de Dança, aprovadas a 21 de agosto. 

• Início das atividades em 10 de setembro, com 108 alunos, divididos por 7 turmas. Com o 

decorrer do ano letivo e porque se registaram maior número de novas inscrições, houve 

necessidade de formar nova turma com início em 1 de outubro: 121 alunos, divididos por 8 

turmas. 

 

Património Cultural 

• Continuação do projeto “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. 

Número total de visitantes em 2012: 18487 entradas 

• Coordenação logística do projeto de investigação do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda. 

No âmbito deste projeto tiveram lugar duas campanhas desenvolvidas por equipa de 

arqueologia liderada por Guilherme Cardoso, Severino Rodrigues, Eurico de Sepúlveda e Inês 

Ribeiro, com o apoio logístico e técnico da Câmara Municipal de Peniche, nos períodos de 31 de 

março a 6 de abril e de 15 de julho a 4 de agosto.  

• Continuação dos trabalhos de conservação e restauro do espólio do Centro Interpretativo de 

Atouguia da Baleia (espólio móvel e retábulo-mor). 

• Intervenção de conservação e restauro da Fonte dos Loureiros, em Geraldes. 

• Intervenção de conservação e restauro de marco de sinalização no Largo do Santuário de Nossa 

Senhora dos Remédios. 

• Realização de entrevistas etnográficas, recolha de histórias de vida e levantamento de 

manifestações de Património Cultural Imaterial. 

• Colaboração com a Junta de Freguesia de Serra d´ El-Rei na conceção e montagem da Exposição 

“Memórias do Povo de Serra D’ El-Rei” (10 de junho) e apoio em trabalho de levantamento, 

preservação e valorização do património cultural dessa freguesia, dinamizado no primeiro 

semestre de 2012, no âmbito do projeto do Fórum Multiusos / Centro Interpretativo de Serra 

d´ El-Rei. 

• Colaboração com o Rancho Folclórico de Geraldes na produção de documento definidor do 

Folclore no concelho de Peniche. Atividade desenvolvida em parceria com o Pelouro da 

Solidariedade Social. 

• Apoio a diversos trabalhos académicos e jornalísticos versando as temáticas da cultura e 

património locais. 

• Emissão de pareceres relativos a projetos a desenvolver em áreas e imóveis de interesse 

arqueológico ou arquitetónico. 

• Acompanhamento e apoio a projetos de valorização do património cultural imóvel em curso no 

concelho. 

• Colaboração com a DRCLVT no fornecimento de elementos com vista ao preenchimento e 

atualização da Carta Cultural do Concelho de Peniche. 

• Colaboração na redação da Memória Descritiva da Lata de Conservas de Cavala de Peniche. 
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• Produção e submissão de artigo científico para integrar as Atas do 1º Congresso de História e 

Património da Alta Estremadura (CEPAE/CMO), intitulado “Centro Interpretativo de Atouguia 

da Baleia: um projeto museológico participativo” da autoria dos técnicos superiores Raquel 

Janeirinho, Rui Venâncio e Jorge Martins. 

• Produção e submissão de artigo científico publicado no número 3 da Revista Paideia (Escola 

Secundária de Peniche), intitulado “Património, Identidade e religiosidade no concelho de 

Peniche”, da autoria dos técnicos superiores Rui Venâncio, Raquel Janeirinho e Jorge Martins. 

• Conceção e dinamização da programação do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2012 

(18 de abril): Visitas guiadas ao CIAB e ao Museu Municipal; Sessão de “A Poesia anda por aí”. 

• Conceção e dinamização da programação do Dia Internacional dos Museus 2012 (18 de maio): 

Entradas gratuitas e visita guiada ao Museu Municipal (28º aniversário do Museu Municipal); 

Visita guiada ao CIAB e ao Centro Histórico de Atouguia da Baleia, numa colaboração com o 

Pelouro da Solidariedade Social e Instituições de Apoio a Idosos do concelho de Peniche (50 

participantes). 

• Conceção e dinamização da programação das Jornadas Europeias do Património 2012 (último 

fim de semana de setembro): Percurso pedestre entre Cabo Carvoeiro e Papoa (em 

colaboração com ICNF e Direção de Faróis); Workshop de Conservação Preventiva de Madeiras 

(no CIAB, com 14 participantes); e Rota das Igrejas do Concelho de Peniche. 

• Participação em grupo de trabalho dinamizado pela OesteCIM versando a implementação do 

projeto “Oeste Sagrado: Rota pelo património religioso do Oeste”, com vista ao levantamento, 

valorização e promoção do património religioso. 

 

Ação e Programação Cultural 

• Organização de 2 Concertos de Ano Novo no âmbito do programa “Natal Penicheiro”: 6 de 

janeiro, na igreja de Nossa Senhora da Guia, e 7 de janeiro, na igreja de S. Pedro. 

• Conceção e montagem da Exposição “Coleção de Arte Moderna da Câmara Municipal de 

Peniche II”, patente na Sala de Exposições do Edifício Cultural, entre 14 de janeiro a 27 de 

fevereiro. 

• Colaboração com o Rotary Club na conceção e montagem da Exposição relativa à 

comemoração dos 50 anos da obra “Peniche na História e na Lenda” de Mariano Calado. 

• Colaboração na montagem da Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos no âmbito dos 

concursos do Programa de Educação Ambiental, patente na Sala de Exposições do Edifício 

Cultural de 29 de novembro 2012 a 4 de janeiro 2013, projeto desenvolvido pelo Pelouro da 

Educação. 

• Workshops de “Técnicas de Interpretação Teatral”, atividades formativas que tiveram lugar no 

Edifício Cultural, nos dias 28 e 29 de janeiro, 26 e 27 de fevereiro, 17, 18 e 31 de março e 1 de 

abril, orientados por Luísa Ortigoso.  

• Exercício final do Workshop de Interpretação Teatral de Luísa Ortigoso com a peça “A víbora, a 

Donzela e o Camponês”, na Capela de Santa Bárbara, no dia 9 de junho. 

• Projeção de documentários no âmbito da extensão a Peniche do Uranium Film Festival - 1º 

Festival documental dedicado à energia nuclear - no dia 15 de março, na Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar. Este evento pretendeu assinalar o 36º aniversário sobre os 

protestos populares contra a projeto de construção de uma central nuclear em Ferrel, 

contando com a colaboração da ESTM, Junta de Freguesia de Ferrel e Gazeta das Caldas. 

• Colaboração na definição e dinamização do Programa “Abril – Mês da Liberdade”. 

• Dinamização de Ciclo de Cinema Documental, em parceria com a URAP, versando a temática da 

liberdade, com a projeção dos filmes “48” (21 de abril), “Natureza morta” (24 de abril), e 
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“Processo-crime 141/53 Enfermeiras no Estado Novo” (27 de abril), da autoria de Susana de 

Sousa Dias, seguida do comentário por intervenientes nos mesmos. 

• Programa “Novembro – Mês do Mar”: 

o Apresentação da peça de teatro “Torga: Biografia Teatralizada”, pelo grupo de teatro 

Intervalo, no Auditório Stella Maris, no dia 17 de novembro, pelas 21h30;  

o Dinamização da Feira do Livro “Surf e Mar”, patente no Salão Nobre da Fortaleza de 

Peniche, entre 5 e 25 de novembro. 

• Dinamização do stand do Município na praia dos Supertubos, durante a realização do Rip Curl 

Pro Portugal 2012, de 8 a 20 de outubro. 

• Colaboração na conceção e dinamização do projeto “Peniche Mar Pedagógico”, em 

colaboração com o Colégio Pedro Arrupe. 

• Colaboração na organização da “Semana Tanto Mar”, que teve lugar entre dia 1 e 7 de 

setembro, coorganizada pela Fórum Estudante, Câmara Municipal de Peniche e Escola Superior 

de Turismo e de Tecnologia do Mar - IPL, com a dinamização de peddy-paper pela Fortaleza de 

Peniche e visita ao local de naufrágio do San Pedro de Alcantara. 

• Participação em grupo de trabalho dinamizado pela OesteCIM versando a Arquitetura de 

Sistemas no que respeita à uniformização dos processos de informação à escala intermunicipal. 

• Colaboração na elaboração da Carta Local do Associativismo, projeto desenvolvido pelo 

pelouro da Solidariedade Social. 

• Colaboração com Graça Mendonça M4M na organização do trabalho a desenvolver pelo artista 

Eduardo Kobra (mural). 

• Avaliação do SIADAP 2011 e dinamização do SIADAP 2012. 

• Proposta de atividades e programação cultural para o ano de 2013. 

 

Biblioteca Municipal 

• Utilizadores da Biblioteca (requisições, internet, atividades): 6799 utilizadores. 

• Requisição de Documentos (dvd, cd, vídeo, livro): 5104 documentos emprestados. 

• “A aventura dos descobrimentos”, com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico: 137 participantes. 

• “Provérbios de sempre”, com turma do 1º Ciclo do Ensino Básico: 20 participantes. 

• “A Hora do Conto”, com turmas do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico: 520 

participantes. 

• Colaboração no projeto ConViver (da CerciPeniche), com sete “Horas do Conto”, dirigidas a 

grupos de idosos e crianças, que decorreu no CERISC: 80 participantes. 

• “Era uma vez um Rei”, com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico: 124 participantes. 

• “Uma manhã com a poesia” e “Uma tarde com a poesia”, com turmas do ensino pré-escolar e 

1º ciclo: 325 participantes. 

• “Animais do Mundo”, com turmas do 1º ciclo do Ensino Básico: 181 participantes. 

• “Grandes compositores”, com turmas do Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino Básico: 272 

participantes. 

• “Lendas de Portugal”, com turmas do Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino Básico: 309 

participantes. 

• “Canções, poemas e histórias de Natal”, com turmas do Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino 

Básico: 350 participantes.  

• “Portugal, 10 séculos, 10 histórias”, com turma do 1º ciclo do Ensino Básico: 17 participantes. 

• “Contos com valor acrescentado”, com turmas do Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino Básico: 

122 participantes. 

• Ações de promoção da leitura nas escolas, num total de 120 participantes. 
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• Dinamização de Visitas orientadas à Biblioteca, com um total de 149 participantes. 

• Colaboração em diversas ações de promoção das Rendas de Bilros de Peniche. 

• Colaboração (elaboração do guião e manuseamento dos fantoches) no teatro de fantoches “Era 

uma vez na Atouguia”, apresentado no CIAB a 14 de abril: 70 participantes. 

• Colaboração na final distrital do Concurso Nacional de Leitura, que decorreu na Biblioteca 

Municipal da Nazareno dia 16 de abril. 

• Colaboração na final do Concurso Concelhio de Leitura, que decorreu na Sociedade Filarmónica 

União 1º de Dezembro de 1902, na Atouguia da Baleia, no dia 18 de maio. 

• Sessões de “A Poesia anda por aí”: 8 ações para o público em geral na União Recreativa, 

Desportiva e Cultural do Paço (20 janeiro); União Desportiva e Cultural de S. Bernardino (24 

fevereiro); Escola Secundária de Peniche (21 março); Fortaleza de Peniche (20 abril); Biblioteca 

Municipal (22 junho); Feira do Livro (20 julho); CIAB – Centro Interpretativo de Atouguia da 

Baleia (26 outubro) e Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro – Coimbrã (30 

novembro). 
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

Cumprimento das Grandes Opções do Plano 

Tal como já era esperado, não só se confirmaram, como foram mesmo superadas, as nossas previsões 

relativas às Grandes Opções do Plano para o ano de 2012, quanto ao forte agravamento da recessão no 

setor imobiliário Também, como já tinha sido constatado, aquando da previsão das GOP para 2013, este 

fenómeno recessivo, não é conjuntural. Pelo contrário, é estrutural e previsivelmente longo, facto que, 

aliado a outros problemas laterais ao serviço, tais como, a redução de meios financeiros, a forte redução 

de pessoal técnico e administrativo e o surgimento repentino de tarefas não programadas, alheias ao 

município, entre as quais se destacam o fornecimento de elementos para reavaliação geral de imóveis 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira, obrigaram este departamento a reajustamentos extremamente 

duros e exigentes, que, apesar de tudo, procurámos, a todo o custo, que não se refletissem na quebra 

de qualidade dos serviços prestados aos munícipes.  

Cremos que se poderá afirmar, sem quaisquer dúvidas, que esse objetivo foi conseguido. O empenho 

dos recursos humanos que prestam serviço neste departamento, apesar de todas as limitações e 

contrariedades, foi inexcedível para manter a qualidade do serviço. 

 

Ordenamento do Território e o Modelo de desenvolvimento  

Correndo o risco de nos repetirmos nos vários relatórios e se insistir frases já gastas, como seja, a 

mudança de paradigma, a verdade é que ela é necessária, e, mais que isso, obrigatória, por força das 

circunstâncias, tal como já se previa no início de 2012. O modelo de desenvolvimento territorial quase 

exclusivamente assente na construção imobiliária para venda de habitações primárias e sazonais, com o 

alargamento em mancha das periferias dos perímetros urbanos, está esgotado. Esse modelo que 

acentua a desertificação dos centros urbanos históricos e valoriza exponencialmente os solos periféricos 

com aptidão urbanística, em detrimento da desvalorização e abandono dos solos rurais, está, de facto, 

ultrapassado. A lei da oferta e da procura aí está para o demonstrar. Os nossos números do balanço da 

atividade de 2012 aí estão para o confirmar. 

Reponderar o modelo de desenvolvimento, é um imperativo municipal urgente e prioritário. 

A aposta na reabilitação urbana e num ordenamento territorial mais “amigo” das potencialidades do 

concelho, na sua atratividade e nas atividades económicas criadoras de riqueza e de emprego, são, em 

nosso entender, prioridades. Lembramos como exemplos: - O turismo tradicional de qualidade, os novos 

fenómenos de atratividade ao longo de todo o ano, nos quais sobressaem os “desportos de onda”, a 

pesca e atividades afins, a agricultura e as indústrias afins, incluindo entrepostos de transformação 

comercialização, a gastronomia e a monumentalidade. São estas as principais alternativas ao modelo 

anterior e as que poderão dinamizar a economia e o emprego.  

Foi na preparação deste modelo que concentrámos os poucos recursos disponíveis em 2012. 

Lembramos, como exemplo, todo o levantamento e caracterização de mais de 2.000 edifícios na zona 

histórica da cidade de Peniche, trabalho essencial para um Plano de Reabilitação e Salvaguarda, cuja 

oportunidade não pode ser perdida e deverá ser estendida aos restantes centros urbanos do concelho. 
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Outra área essencial para o modelo de desenvolvimento e ordenamento em que este departamento 

concentrou muito dos seus esforços, foi o da revisão do PDM, especialmente na criação de condições 

para desenvolver os estudos de caracterização, sem os quais não são possíveis propostas de modelo de 

ordenamento. 

 

Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) 

Como já foi referido no documento das GOP´s, para o ano em curso, que aqui voltamos a reproduzir, em 

2012 foi finalmente possível dar início formal ao processo de revisão do PDM, não obstante os estudos 

preparatórios a nível interno já decorrerem há algum tempo, o que tornou viável a elaboração do 

relatório de justificação e dos termos de referência, num prazo muito curto e baseados, não em 

modelos mais ou menos decalcados e padronizados, mas na realidade do nosso concelho, diagnosticada 

na Magna Carta Peniche 2025. 

Por motivos que têm a ver com atual situação crítica, que condiciona fortemente as disponibilidades 

financeiras da autarquia, a estratégia para a equipa de trabalho, não se baseou no recurso a uma ou 

mais empresas de consultadoria, mas no aproveitamento dos recursos técnicos que estão ao serviço do 

município, com a formação de uma equipa multidisciplinar, transversal a todos os serviços, 

departamentos e divisões. 

Assim, nos últimos meses de 2012, foram definidas as bases cartográficas, efetuada a primeira reunião 

preparatória com a CCDRLVT, definida a composição da Comissão Técnica de Acompanhamento e 

iniciada a recolha de elementos junto das várias entidades para identificação dos critérios em que se 

irão basear os estudos de caracterização, para os quais se solicitou a colaboração das entidades setoriais, 

com reuniões técnicas com a CCDRLVT e com a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e agendadas 

outras reuniões de trabalho, com a Autoridade nacional de Proteção Civil e com a DRAPLVT. 

 

Gestão Urbanística 

Esta Divisão, foi, a par com DPOI, o serviço onde se verificou a maior sangria de recursos humanos. Se 

compararmos os mapas e os gráficos deste relatório, facilmente constatamos que o número global de 

processos, nomeadamente de operações urbanísticas (licenciamentos e comunicações prévias), 

diminuiu relativamente a 2011, ano em que a quebra já muito acentuada. Mas se os analisarmos com 

maior detalhe, também verificamos que o número diminuiu em todas as tipologias de processos, exceto 

num: - Os designados como “Diversos”. 

E o que é isto significa?  

Significa que esse aumento se deveu, em primeiro lugar, ao número de reclamações, especialmente ao 

crescimento da conflitualidade entre particulares, geralmente ligados a pequenas obras clandestinas ou 

que a própria legislação não obriga a controlo prévio. Em segundo lugar a questões relacionadas com 

fatores de risco de ruína de construções antigas, especialmente nos centros históricos e à falta de 

manutenção obrigatória dos prédios. 

São processos que, em regra, são muito complexos, exigem a intervenção repetida de vários técnicos 

municipais, por vezes arrastam-se muito ao longo do tempo, saem muito onerosos ao município e as 

receitas, são, geralmente, nulas. 



76|213 
Município de Peniche  
 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

Quando, muitas vezes, se raciocina que os recursos humanos que saíram e continuam a sair, podem até 

ser dispensáveis face à diminuição de processos, esquece-se normalmente que estes novos fenómenos, 

particularmente numerosos em 2012, exigem muito mais trabalho e muito mais meios envolvidos, que 

um processo de operação urbanística normal. 

E esquece-se também que as novas exigências legislativas, muito que apregoem a simplicidade de 

processos para o munícipe, exigem, por parte dos técnicos e funcionários municipais, procedimentos 

muito mais complexos, a que têm que se adaptar, muitas vezes, sem tempo suficiente para o efeito. 

Referimo-nos especialmente às exigências de regulamentos (“licenciamento 0”), introdução de 

elementos em novos Portais exigidos por entidades estatais, introdução de informação muito vasta 

processo a processo, num Portal próprio do INE, etc. Tudo isto exige um esforço extraordinário, dos 

funcionários, numa Divisão que sofreu uma redução de recursos humanos significativa, esforço que foi 

particularmente exigente no ano de 2012. 

Este foi ainda o ano em que a exigência de se teve que alocar funcionários dos mais experientes, para a 

pesquisa, fornecimento de plantas e outros elementos e carregamento no Portal, no âmbito da 

avaliação excecional de prédios para efeitos de IMI, que só, em 2012 equivaleram a mais de 3.000 

processos.  

 

Balanço Financeiro 

Como o presente relatório o refere explicitamente, pelo segundo ano consecutivo, os custos diretos, a 

atividade de gestão urbanística, foi significativamente deficitária. Esta situação é facilmente 

compreensível e deve-se a duas razões conhecidas: 

1 – A diminuição significativa dos processos de operações urbanísticas, em especial de loteamentos, 

tipologia com maior impacto nas receitas. 

2 – A excessiva dependência das receitas de taxas de operações urbanísticas, que, para além da quebra, 

existe uma falta de ajustamento entre os custos de apreciação e acompanhamento e as taxas em vigor. 

Convirá, no entanto, voltar a realçar, que a quebra de receitas relativamente a 2011, como os números 

o demonstram, foi compensada com a diminuição de custos de valor equivalente. 

E também é necessário voltar a referir, que este deficit é apenas aparente. Não sendo possível apurar 

números concretos, o trabalho bastante intenso e empenhado feito na reavaliação de imóveis, vai, 

certamente, no ano corrente e no próximo ano, gerar, por via indireta, receitas significativas para o 

município, que se prevê superem largamente o balanço virtualmente negativo de 2012. 

Pelo exposto, podemos, conscientemente, afirmar, não só o cumprimento, como a superação dos 

objetivos propostos e aprovados para o ano objeto do presente relatório. 

 

Resumo Anual de 2012 – Entrada de Processos na DGUO 

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

Licenciamento  1 7 17 6 10 14 12 10 3 10 9 16 115 

Comunicações Prévias 5 3 2 3 4 3 7 3 5 1 3 1 40 

Informações Prévias 4 6 5 1 3 5 2 3 0 4 1 0 34 

Informações Simples 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 10 

Loteamentos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
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Tipo Processos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Pedidos de Alvará  10 8 9 8 11 7 6 13 4 8 7 8 99 

Aut. de Utilização 12 10 11 8 9 14 9 7 10 7 10 7 114 

Certidões 38 22 23 18 22 18 26 17 13 26 38 40 301 

Junções  44 30 42 35 27 25 36 19 28 28 26 28 368 

Diversos 56 65 55 54 63 66 54 33 72 66 48 27 659 

TOTAL 172 154 166 134 149 154 152 106 135 150 142 128 1742 

 

Gráfico referente ao Resumo Anual de 2012 de processos entrados na DGUO 

 

Encargos de pessoal  DPGU 

Funcionário 

  

Nª Horas 

  
 

% Departamento/ Custo Encargos 

Divisão Hora Totais 

Eng. José Marcolino Martins Pires (a) Diretor DPGU 311,50 28,18 € 8.779,11 €   

Ana Margarida Batista Leal Dias (a) DPGU 310,90 8,54 € 2.655,50 €   

Eng. Florinda Maria Pereira Monteiro (a) DPOI 892,80 15,44 € 13.785,33 €   

Tony Ricardo Ramos (a) DPOI 289,80 16,64 € 4.823,26 €   

TOTAL DPOI   1.805,00   30.043,19 € 6,34% 

            

Eng. José Marcolino Martins Pires (a) Diretor DPGU 1090,25 28,18 € 30.726,89 €   

Ana Margarida Batista Leal Dias (a) DPGU 466,35 8,54 € 3.983,24 €   

Arq. Etelvina Maria Reis Alves (a) DEPPC 1268,80 23,96 € 30.405,01 €   

Drª Alexandra I. S.F. F. Tormenta  DEPPC 1533,00 14,98 € 22.957,34 €   

Drª Ângela Margarida Lopes Santos DEPPC 1575,00 12,25 € 19.290,17 €   

Arqº David Leandro Ferreira Gonçalves 

(a) DEPPC 1254,40 
12,34 € 15.479,49 € 

  

Helder José Chaves Rosário Dias (a) DEPPC (S. Des.) 1206,80 11,30 € 13.637,70 €   

José Albertino Tomas Marques (a)** DEPPC (top.) 1237,60 7,21 € 8.919,72 €   

Carlos Nelson Botelho Chaves (a) DEPPC (top.) 1190,40 11,36 € 13.518,69 €   

João Miguel Serpa Charrinho (a) DEPPC 957,60 11,04 € 10.567,74 €   

TOTAL DEPPC   11.780,20   169.485,99 € 35,77% 

            

TOTAL DGUO*   22.468,80   274.235,88 € 57,88% 

            

TOTAL DPGU   36.054,00   473.765,06 € 100,00% 

            

Custo Médio/hora DPGU 13,14 € 

(a) - Considerada a afetação a tempo parcial nas percentagens definidas em mapa anexo. 

* Conforme quadro referente a encargos de pessoal com processos na DGUO, que se anexa. 

172 
154 166 

134 149 154 152 

106 
135 150 142 128 

RESUMO ANUAL -2012 - TOTAL DE PROCESSOS 
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**Embora 80% dos custos deste funcionário sejam atribuídos à DEPPC, deveriam ser distribuídos por todos os 

Departamentos do Município, por este se encontrar a dar apoio ao serviço de Informática. 

 

Receita referente a 2012 

Unidade orgânica: 020104/030301 

  PARTICULARES EMPRESAS 
TOTAL 

DESCRIÇÃO CÓDIGO VALOR CÓDIGO VALOR 

Licença de Construção TLO1 22.240,70 € ILT1 4.786,19 € 27.026,89 € 

Licença de Utilização TLO2 7.741,19 € ILTL2 6.415,89 € 14.157,08 € 

Infraestruturas Urbanísticas TLO3 25.311,94 € ILT3 10.974,23 € 36.286,17 € 

Publicidade Loteamentos TLO4 304,76 € ILT4 0,00 € 304,76 € 

Plantas de localização 

TLO9 7.217,34 € ILT9 1.768,51 € 8.985,85 € 

Informação Prévia 

Reapreciação 

Destaque de Parcela 

Averbamento do Proc. 

Autenticação de Fotocópias TO12 2.357,18 €   739,97 € 3.097,15 € 

Certidões TOT8 3.304,96 € IOT8 590,82 € 3.895,78 € 

Ocupação da Via Pública TVP1 2.659,53 € IVP1 4.969,86 € 7.629,39 € 

Valores Diversos TO11 TO11 69,73 €     69,73 € 

Depósito Ficha Técnica Habitação  

TDFT 780,00 € TFTH 240,00 € 1.020,00 €  e Autenticação de Telas Finais 

Vistorias TOT7 1.147,24 € IOT5 299,28 € 1.446,52 € 

TOTAL    73.134,57 €   30.784,75 € 103.919,32 € 

Fornecimento de Processo      
TO10   0,00 € 

concursos DOM     

Cauções de obras loteamentos CLO 0,00 € CLO 0,00 € 0,00 € 

Verbas recebidas para serem 

transferidas        387,00 € 387,00 € 

entidades: ARS;ACT;CCDR;DRE.     

TOTAL        387,00 € 387,00 € 

TOTAL GERAL         104.306,32 € 

  Quadro Resumo das Atividades realizadas no DPGU - 2012 

Entrada de processos (total) 1742 

N.º Horas Trabalhadas 36.054,00 

Encargos com pessoal DGUO 274.235,88 € 

Encargos com Pessoal DPOI 30.043,19 € 

Encargos com Pessoal DEPPC 169.485,99 € 

Total DPGU - Custos Diretos 473.765,06 € 

Receita 103.919,32 € 

Atividades realizadas (DGUO):   

Alvarás Emitidos 140 

Autorização de Utilização Emitidas 115 

Informações Prévias (despachadas) 
11 (Favoráveis)  

17 (Desfavoráveis) 

Certidões Emitidas 284 

Ofícios no âmbito de assuntos Diversos 435 

N.º de atendimentos realizados na DGUO 367 
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Quadro comparativo 2011/2012 

 

  ANO 2011 ANO 2012 Comparação 

N.º Horas Trabalhadas 39.063,50 36.054,00 -3.009,50 

Encargos com pessoal DGUO 322.459,85 € 274.235,88 € -48.223,97 € 

Encargos com Pessoal DPOI 68.370,07 € 30.043,19 € -38.326,88 € 

Encargos com Pessoal DEPPC 195.264,03 € 169.485,99 € -25.778,04 € 

Total DPGU - Custos Diretos 586.093,95 € 473.765,06 € -112.328,89 € 

Receita 169.854,74 € 103.919,32 € -65.935,42 € 

Entrada de processos    

Licenciamento de Obras 197 115 -82 

Comunicações Prévias 56 40 -16 

Informações Prévias 49 34 -15 

Informações Simples 10 10 0 

Loteamentos 2 2 0 

Pedidos de Alvará  130 99 -31 

Autorizações de Utilização 175 114 -61 

Certidões 604 301 -303 

Junções  535 368 -167 

Diversos 643 659 16 

TOTAL 2401 1742 -659 

 

Resumo de entrada de processos 2005-2012 

Tipo Processos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 T. Geral 

Licenciamento de Obras 366 316 326 224 239 260 197 115 2043 

Autorizações/C. Prévias 117 143 211 139 135 103 56 40 944 

Informações Prévias 48 51 69 65 99 106 49 34 521 

Informações Simples 162 134 164 99 42 36 10 10 657 

Loteamentos 8 12 7 11 5 5 2 2 52 

Pedidos de Alvará  316 339 363 291 161 144 130 99 1843 

Autorizações de 
Utilização 

243 261 193 212 167 170 175 114 1535 

Certidões 1209 1268 1223 1031 818 817 604 301 7271 

Junções  882 805 912 726 562 639 535 368 5429 

Diversos 815 1117 916 887 927 719 643 659 6683 

TOTAL 4166 4446 4384 3685 3155 2999 2401 1742 26978 

 

Este quadro demonstra que a partir de 2008, verificou-se um decréscimo na entrada de processos, que 

se vêm a acentuar de ano para ano. 
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Gráfico comparativo – referente ao total de processos - 2005 – 2012 

 

 

O presente gráfico referente à globalidade dos processos, é elucidativo que nos três primeiros anos 

observados o volume de processos se manteve, desde do ano de 2008 a descida é notória, nos dois 

últimos anos a quebra ultrapassou as 1000 entradas, sendo que comparando o ano 2006 (4466) com o 

ano 2011 (2401) verificamos uma quebra de cerca de 46%. 

Quadro comparativo 2005-2012 

 
Total de 
Entradas 

variação  
(n.º de entradas) % de variação % variação 

 

em relação ao ano 2005* 
em relação ao ano 

2005* 
em relação ao ano 

anterior 

2005 4166 - - - 

2006 4446 280 6,72 6,72 

2007 4384 218 5,23 -1,39 

2008 3685 -481 -11,55 -15,94 

2009 3155 -1011 -24,27 -14,38 

2010 2999 -1167 -28,01 -4,94 

2011 2086 -2080 -49,93 -30,44 

2012 1742 -2424 -58,19 -16,49 
*Tendo como referência os dados do 1º ano observado (2005) 

 

Os gráficos seguintes destinam-se a realizar uma análise comparativa do período anteriormente 

identificado, em cada um dos itens observados: 

Gráfico comparativo – Entradas de processos de Licenciamento 2005 -2012 

 

O gráfico refere-se aos processos de licenciamento de obras particulares, ao analisarmos o gráfico 

podemos concluir que desde 2005 até à data se registou uma quebra de quase 50%, poder-se-ia pensar 

que esta quebra se deve à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, em que prevê 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4166 4446 4384 
3685 

3155 2999 
2401 

1742 

RESUMO ANUAL - TOTAL DE PROCESSOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

366 
316 326 

224 239 260 
197 

115 

LICENCIAMENTOS 
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que o procedimento de Comunicação de Prévia passe a ser muito mais abrangente, mas, não é esse o 

caso, como podemos verificar no gráfico correspondente às Comunicações Prévias, não foi registado 

nenhum aumento pelo contrário. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de processos de Autorizações/Comunicações Prévias - 2005 -

2012 

 

Também nos processos de Comunicação Prévia se regista uma descida significativa a partir do ano de 

2008, tendo-se mantido o n.º de entradas em 2009 e voltou a descer em 2010, acentuando-se no ano de 

2011, em que se compararmos o n.º de processos do ano 2007 com o do 2011, verificamos uma descida 

de cerca de 75%. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de processos de Informações Simples - 2005 -2012 

 

Os pedidos de informação Simples, devido à sua natureza não vinculativa e pelo facto de apenas indicar 

a classe de espaços, cada vez menos é utilizada pelos nossos requerentes. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de processos de Informações Prévias - 2005 -2012 

 

Por sua vez, os Pedidos de Informação Prévia registam uma subida, pois, têm natureza vinculativa por 

um ano, indicam a viabilidade da pretensão e em que termos esta deve ser apresentada. No ano de 

2010 teve um volume de entradas maior devido à entrada em vigor do PROT-OVT. Em 2011 regista-se 

uma quebra acentuada, que persiste em 2012. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

117 143 
211 

139 135 
103 

56 40 

AUTORIZAÇÕES/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

162 
134 

164 

99 

42 36 
10 10 

INFORMAÇÕES SIMPLES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

48 51 69 65 

99 106 

49 
34 

INFORMAÇÕES PRÉVIAS 
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Gráfico comparativo – referente à entrada de processos de Loteamento - 2005 -2012 

 

Verifica-se que no ano de 2009 houve uma quebra de cerca de 50% em relação à média dos anos 

anteriores, a qual se manteve em 2010 e se agravou nos últimos dois anos. È um sinal claro da crise que 

se instalou no setor da construção, sendo o reflexo da situação económico-financeira do País, 

esperando-se que nos próximos anos esta situação se agrave e por consequência haja um decréscimo 

no volume de entradas dos processos de Comunicação Prévia. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de Pedidos de Alvará - 2005 -2012 

 

A evolução decrescente nos pedidos de alvará, deve-se a dois fatores. O primeiro devido à entrada em 

vigor da Lei n.º60/2007, de 4 de setembro, em Março de 2008, que extinguiu o procedimento de 

Autorização para construções efetuadas em lotes de terreno inseridos em loteamentos urbanos, 

passando estes processos a ser instruídos como Comunicação Prévia, procedimento que não dá lugar a 

alvará ou qualquer outro título, embora seja cobrado um valor monetário pela admissão do processo, 

segundo facto é o decréscimo das entradas de processos de licenciamento, verificado a partir de 2008. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de Pedidos de Autorização de Utilização - 2005 -2012 

 

As autorizações de utilização à semelhança dos restantes procedimentos e por consequência de um 

menor volume de entradas de processos de Licenciamento e Comunicação Prévia, também diminuíram 

a entrada de pedidos desde o ano de 2009, embora se tenha mantido o volume de pedidos nos últimos 

três anos. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8 
12 

7 
11 

5 5 
2 2 

LOTEAMENTOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

316 339 363 
291 

161 144 130 99 

PEDIDOS DE ALVARÁ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

243 261 
193 212 

167 170 175 
114 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
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Gráfico comparativo – referente à entrada de Pedidos de Certidão - 2005 -2012 

 

À semelhança dos outros procedimentos, a quebra de pedidos de Certidões, verifica-se desde o ano de 

2008, acentuando-se em 2009,tendo-se mantido em 2010 e verificando no corrente ano uma descida 

acentuada. As certidões que emitimos na sua maioria servem para os requerentes efetuarem transações 

de imóveis, desde de 2008 existe o serviço Casa Pronta, disponibilizado pelos serviços do Ministério da 

Justiça, permite realizar de forma imediata todas as formalidades necessárias à compra e venda, doação, 

permuta, dação pagamento, de prédios urbanos, mistos ou rústicos, com ou sem recurso a crédito 

bancário, à transferência de um empréstimo bancário para compra de casa de um banco para outro ou à 

realização de um empréstimo garantido por uma hipoteca sobre a casa, num único balcão de 

atendimento, no serviço Casa Pronta também é possível realizar a constituição de propriedade 

horizontal, neste âmbito as entidades públicas com direito legal de preferência passam a ter de 

manifestar a intenção de exercer a preferência através deste sítio, ficando as pessoas e empresas 

dispensadas de obter e pagar certidões negativas de exercício de direito de preferência junto dessas 

entidades antes de celebrar o negócio, o que faz descer o volume de pedidos de certidões negativas, 

contudo a DGUO continua a ter o mesmo trabalho, pois, tem de gerir a informação através do site. 

Outra da justificação para o decréscimo de pedidos de certidões está relacionado com situação 

económico-financeira que o País atravessa. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de Junções a processo de obras 2005 -2012 

 

Estando as junções associadas ao volume de processos que entram, a descida também foi sentida a 

partir do ano 2008, estando a descida devidamente justificada nos gráficos anteriores. 

Gráfico comparativo – referente à entrada de Diversos - 2005 -2012 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1209 1268 1223 1031 
818 817 

604 
301 

CERTIDÕES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1209 1268 1223 1031 818 817 
535 368 

JUNÇÕES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

815 
1117 

916 887 927 
719 643 659 

DIVERSOS 
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Os assuntos diversos que nos são solicitados, como por exemplo ocupações da via pública, cópias 

simples de planta, exposições sobre diversas situações, etc, estão relacionadas com os procedimentos 

acima analisados, assim diminuindo o volume de processos de obras, também diminui as diversas 

solicitações relacionadas com os mesmos, embora essa descida não seja proporcional, e se tenha 

mantido mais ou menos constante nos últimos três anos. 

O gráficos atrás analisados dizem respeito a todos os requerimentos entrados neste Departamento, 

para além destes, também existem um número significativo de assuntos que temos de dar resposta e 

que nos chegam por e-mail ou dão entrada em outros serviços desta edilidade, e não estão refletidos 

nestes gráficos. 

 

Receita 

 

A receita como era de esperar pela análise dos gráficos anteriores, também tem vindo a registar 

descidas todos os anos, com exceção do ano 2010, em que a subida se deve essencialmente às taxas 

pagas no âmbito do processo de loteamento da Conventopen, local onde foi construído o Supermercado 

“Continente”, ou seja, é uma receita atípica que não acontece todos os anos, esperando-se que a 

tendência de decréscimo se mantenha nos próximos anos. 

Encargos com pessoal 

 

Os encargos com o pessoal registaram uma subida em 2008, ano em que entraram vários técnicos, 

devido à necessidade de restruturação dos serviços, visando uma maior fiscalização das obras efetuadas 

no concelho e também na busca de uma maior eficiência e eficácia deste Departamento. Desde então os 

encargos com pessoal estabilizaram. No último trimestre de 2010, verificou-se a saída para aposentação 

de um administrativo da DGUO, e em 2011 a saída de uma técnica da DPOI, e de um técnico da DGUO, 

em 2012 verificou-se a saída de dois administrativos a partir do mês de maio, um da DGUO e outro da 

DPOI, estas saídas resultaram numa significativa descida dos custos diretos, registando-se uma descida 

de 112.328.89 € (cerca de 20%). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

553.252,80€ 

382.357,45€ 
373.278,05€ 

221.138,94€ 

841.952,39€ 

169.584,74€ 
€103.919,32  

RECEITA - 2006-2012 

2008 2009 2010 2011 2012

535.187,11 € 
602.811,28 € 606.827,68 € 586.093,95 € 

473.765,06 € 

Encargos DPGU - Custos Diretos    2008-2012 
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Em 2012 os encargos diretos excedem em 369.845.89 € o valor da Receita, mas se compararmos com o 

ano de 2011, podemos concluir que a diferença entre os Encargos e a Receita diminuiu em 46.663,47 €. 

 

Controlo de Custos 

Encargos de pessoal DPGU 

Funcionário 

  

Nª Horas 

    

% Departamento/ Custo  Encargos 

Divisão Hora Totais 

Eng. José Marcolino Martins Pires (a) Diretor DPGU 311,50 28,18 8.779,11 €   

Ana Margarida Batista Leal Dias (a) DPGU 310,90 8,54 2.655,50 €   

Eng. Florinda Maria Pereira Monteiro (a) DPOI 892,80 15,44 13.785,33 €   

Tony Ricardo Ramos (a) DPOI 289,80 16,64 4.823,26 €   

TOTAL DPOI   1805,00   30.043,19 € 6,34% 

Eng. José Marcolino Martins Pires (a) Diretor DPGU 1090,25 28,18 30.726,89 €   

Ana Margarida Batista Leal Dias (a) DPGU 466,35 8,54 3.983,24 €   

Arq. Etelvina Maria Reis Alves (a) DEPPC 1268,80 23,96 30.405,01 €   

Drª Alexandra I. S.F. F. Tormenta  DEPPC 1533,00 14,98 22.957,34 €   

Drª Ângela Margarida Lopes Santos DEPPC 1575,00 12,25 19.290,17 €   

Arqº David Leandro Ferreira Gonçalves (a) DEPPC 1254,40 12,34 15.479,49 €   

Helder José Chaves Rosário Dias (a) DEPPC (S. Des.) 1206,80 11,30 13.637,70 €   

José Albertino Tomas Marques (a)** DEPPC (top.) 1237,60 7,21 8.919,72 €   

Carlos Nelson Botelho Chaves (a) DEPPC (top.) 1190,40 11,36 13.518,69 €   

João Miguel Serpa Charrinho (a) DEPPC 957,60 11,04 10.567,74 €   

TOTAL DEPPC   11780,20   169.485,99 € 35,77% 

TOTAL DGUO*   22468,80   274.235,88 € 57,88% 

TOTAL DPGU   36054,00   473.765,06 € 100,00% 

Custo Médio/hora DPGU 13,14 € 

(a) - Considerada a afectação a tempo parcial nas percentagens defenidas em mapa anexo. 

* Conforme quadro referente a encargos de pessoal com processos na DGUO.  

**Embora 80% dos custos deste funcionário cairem na DEPPC, deveriam ser distribuídos por todos os 

Departamentos  

do Município, por este se encontrar a dar apoio ao serviço de informática. 

  

2008 2009 2010 2011 2012

535.187,11€ 

602.811,28 € 
606.827,68 € 

586.093,95 € 

473.765,06€ 

373.278,05€  

221.138,94 € 

841.952,39 € 

169.584,74 € 
103.919,32 € 

Quadro comparativo 2008-2012             Encargos /Receita 

Encargos Receita
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Encargos de pessoal com processos na DGUO 

Funcionário 

  

Nª Horas 

    

Departamento/ Custo  Encargos 

Divisão Hora (€) Totais 

Eng. José Marcolino Martins Pires (a) Diretor DPGU 155,75 28,18 4.389,56 € 

Ana Margarida Batista Leal Dias (a) DPGU 777,25 8,54 6.638,74 € 

Eng. Florinda Maria Pereira Monteiro (a) DPOI 595,20 15,44 9.190,22 € 

Tony Ricardo Ramos (a) DPOI 32,20 16,64 535,92 € 

Arq. Etelvina Maria Reis Alves (a) DEPPC 317,20 23,96 7.601,25 € 

Arqº David Leandro Ferreira Gonçalves (a) DEPPC 313,60 12,34 3.869,87 € 

Helder José Chaves Rosário Dias (a) DEPPC (S. Desenho) 301,70 11,30 3.409,43 € 

José Albertino Tomas Marques (a) DEPPC (topografia) 309,40 7,21 2.229,93 € 

Carlos Nelson Botelho Chaves (a) DEPPC (topografia) 297,60 11,36 3.379,67 € 

João Miguel Serpa Charrinho (a) DEPPC 106,40 11,04 1.174,19 € 

Arq.José Alberto Ribeiro Gonçalves DGUO 1561,00 24,32 37.961,72 € 

Arq. Eduardo Jorge Simões DGUO 1064,00 14,47 15.395,38 € 

Arq. Rodrigo Nuno Paulino Lopes DGUO 1509,50 12,82 19.349,65 € 

Engª Sandra Sofia Mendes Rafael DGUO (Fisc. Técnica) 1564,00 12,35 19.317,56 € 

Beatriz Maria Oliveira Gonçalves Silva  DGUO 1507,50 14,38 21.683,13 € 

Humberto João Glória Bruno DGUO 1551,50 8,37 12.987,81 € 

Sebastão Silva Batalha DGUO 1527,00 8,14 12.430,31 € 

Mª Paula Borges Pedreira G. Branco Ginja DGUO 1473,00 10,80 15.904,43 € 

Joana Rita Grilo Marreiros DGUO 1543,50 8,42 12.997,14 € 

Guida Maria Assunção de Oliveira DGUO 1455,00 8,85 12.876,73 € 

Augusto Miguel Silva Bento  DGUO 1522,50 9,26 14.102,93 € 

Sandrina Henriques Lourenço DGUO 1018,00 10,43 10.620,48 € 

Zélia Ricardo Ramos DGUO 479,50 12,64 6.062,99 € 

Ana Caterina Maia Sales DGUO 1486,50 13,54 20.126,85 € 

TOTAL   22468,80   274.235,88 € 

Custo Médio/hora DGUO       12,21 € 

(a) - Considerada a afectação a tempo parcial nas percentagens defenidas em mapa anexo. 

 

Cálculos do custo/hora funcionário 

Funcionário 

  

Encargos 
Anuais 

  Custo Hora 

Departamento 
N.º Anual de 

horas 
Encargos Anuais 

 
de trabalho 

N.º Anual Horas 
trabalho 

Eng. José Marcolino Martins Pires DPGU 43.895,56 € 1557,50 28,18 € 

Ana Margarida Batista Leal Dias DPGU 13.277,48 € 1554,50 8,54 € 

Eng. Florinda Maria Pereira Monteiro DPOI 22.975,54 € 1488,00 15,44 € 

Tony Ricardo Ramos DPOI 5.359,18 € 322,00 16,64 € 

Arq. Etelvina Maria Reis Alves DEPPC 38.006,26 € 1586,00 23,96 € 

Drª Alexandra Isabel da Silva F. F. 
Tormenta DEPPC 22.957,34 € 1533,00 14,98 € 

Drª Ângela Margarida Lopes Santos DEPPC 19.290,17 € 1575,00 12,25 € 

Arqº David Leandro Ferreira Gonçalves DEPPC 19.349,37 € 1568,00 12,34 € 

Helder José Chaves Rosário Dias DEPPC (S. Desenho) 17.047,13 € 1508,50 11,30 € 

José Albertino Tomas Marques DEPPC (topografia) 11.149,65 € 1547,00 7,21 € 

Carlos Nelson Botelho Chaves DEPPC (topografia) 16.898,36 € 1488,00 11,36 € 

João Miguel Serpa Charrinho DEPPC 11.741,94 € 1064,00 11,04 € 

Arq.José Alberto Ribeiro Gonçalves DGUO 37.961,72 € 1561,00 24,32 € 

Arq. Eduardo Jorge Simões DGUO 15.395,38 € 1064,00 14,47 € 

Arq. Rodrigo Nuno Paulino Lopes DGUO 19.349,65 € 1509,50 12,82 € 

Engª Sandra Sofia Mendes Rafael Fisc. Técnica 19.317,56 € 1564,00 12,35 € 
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Funcionário 

  

Encargos 
Anuais 

  Custo Hora 

Departamento 
N.º Anual de 

horas 
Encargos Anuais 

 
de trabalho 

N.º Anual Horas 
trabalho 

Beatriz Maria Oliveira Gonçalves Silva  DGUO 21.683,13 € 1507,50 14,38 € 

Humberto João Glória Bruno DGUO 12.987,81 € 1551,50 8,37 € 

Sebastão Silva Batalha DGUO 12.430,31 € 1527,00 8,14 € 

Mª Paula Borges Pedreira G. Branco Ginja DGUO 15.904,43 € 1473,00 10,80 € 

Joana Rita Grilo Marreiros DGUO 12.997,14 € 1543,50 8,42 € 

Guida Maria Assunção de Oliveira DGUO 12.876,73 € 1455,00 8,85 € 

Augusto Miguel Silva Bento  DGUO 14.102,93 € 1522,50 9,26 € 

Sandrina Henriques Lourenço DGUO 10.620,48 € 1018,00 10,43 € 

Zélia Ricardo Ramos DGUO 6.062,99 € 479,50 12,64 € 

Ana Caterina Maia Sales DGUO 20.126,85 € 1486,50 13,54 € 

Total/média   473.765,06 € 36.054,00 13,16 € 

 

Cálculo do custo/hora de funcionário 

                
  Custo Hora =  Encargos Anuais  

  
  

  
 

N.º Anual de Horas de Trabalho 
 

  
                

                                        
Encargos Anuais = Vencimento base + Abonos + CGA+ Seguros + Subsídios 

  
      

  
CGA =  (Vencimento Base+ Subsídios) * 15% 

 
  

  
      

  
Seguros = (Vencimento Base+Abonos (Sub. Refeição)+Subsídios) * 4,5% 

  
      

  
Seg. Social = (Vencimento Base+ Subsídios) * 22,30% 

 
  

  
      

  
CRSS-

Funcionários= (Vencimento Base+ Subsídios) * 22,30% 
 

  
                

                                        
N.º Horas  

      
  

Trabalho Anual = (52 *35) - (dias Férias * 7) - (Feriados * 7) - (Faltas * 7) 
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Encargos de pessoal com processos na DGUO 

Afetação de pessoal não permanente 

          
Diretor do DPGU 

 
(20% - DPOI E 70% - DEPPC)    10% 

Margarida Dias 
  

(20%- DPOI E 30% - DEPPC)    50% 
          

DPOI  
  

    
Engª Florinda 

 
  40% 

Tony Ramos     10% 

          
DEPPC  

  
  

Arqª. Etelvina Alves 
 

20% 
Arqº David Gonçalves 

 
20% 

  
   

  
S. Desenho 

  
  

Helder Dias 
  

20% 
João Charrinho 

  
10% 

  
   

  
Topografia 

  
  

José Marques 
   

20% 
Carlos Chaves       20% 

 

Atividades Desenvolvidas em 2012 no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

Para além das tarefas de rotina inerentes ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Instrução do processo de usos compatíveis com a REN da UAG 

• Relatório para Revisão do PDM 

• Informações sobre avaliações externas de património 

• Relatório para as GOP 

• Acompanhamento de processos de Prohabita – várias reuniões e apreciação de peças 

concursais 

• Júri de procedimento para o projeto do Fórum  de Serra D’el-Rei e projeto da nova Casa 

Mortuária de Peniche 

• Relatório sobre o Urbanismo no concelho de Peniche 

• Acompanhamento do processo da Aprivenda em Vale do Grou e das publicações e depósitos 

das alterações do PDM 

• 11 Pedidos de pareceres jurídicos 

• Colaboração técnica no procedimento para novo arrendamento do PAC na Av. Monsenhor 

Bastos 

• Reunião sobre a situação de risco no Porto da Areia Sul 

• Informação sobre o estacionamento da NIS 8 - Prageira 

• Cálculo de rendas técnicas de 150 fogos de habitação social 

• Reuniões sobre estabelecimentos turísticos e sobre o “ licenciamento 0” 

• Ação de Formação em Tomar sobre a colaboração das câmaras na reavaliação de prédios - IMI 

• Informação e várias reuniões sobre o fornecimento de elementos às Finanças para efeitos de 

IMI 

• Participação em 3 reuniões sobre execução orçamental e medidas de contenção. 

• Implementação de medidas de contenção no DPGU 

• Relatório final de adjudicação do Plano de Urbanização do Grou 
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• Reuniões sobre o SIADAP 2011/2012 

• Reunião sobre novas regras de loteamentos 

• Visitas com membros do executo a S. Bernardino, Vale do Grou, Casais de Mestre Mendo e 

Ferrel 

• Parecer sobre ofício da ARH-Tejo 

• Resposta à CCDR-LVT sobre dúvidas quanto ao PDM – Espaços Naturais 

• Conclusão do relatório da Unidade de Execução do Centro Educativo de Atouguia da Baleia 

• Informação sobre unidade de execução para o Centro de Dia de Geraldes 

• Acompanhamento do processo de construção do Centro da CERCIP – Consolação 

• Acompanhamento do processo do Clube Naval de Peniche 

• Proposta para novo acesso à Ezip pela Docapesca – Visita do S.E. Pescas 

• 3 Reuniões sobre permuta de terrenos 

• 60 Atendimentos a munícipes 

• Informação sobre ocupação de terreno para estaleiro em Casais de Baleal 

• Participação em ação de formação sobre implementação do novo modelo de correspondência. 

• Elaboração do relatório de atividades do ano de 2011 

• Instrução do processo de RIP da UAG 

• Reunião sobre licenciamento de combustíveis 

• Parecer ANMP sobre o Projeto de Lei das Acessibilidades 

• Fixação dos objetivos do SIAADAP 1 – 2012 e Fixação dos objetivos do SIADAP 2 e 3 - 2012 

• Reunião com a Drª Fernanda Paula Oliveira – vários pareceres jurídicos em matéria de 

urbanismo 

• Acompanhamento do fornecimento de processos para o IMI – Portal de Finanças 

• 2 Reuniões do CCA – SIADAP 123 

• Avaliações do SIADAP – 2011  

• Processo da EZIP – Reunião com o projetista 

• Processo de permuta de terrenos na Rua de S..Marcos 

• Reuniões com o avaliador do concelho sobre os processos de IMI 

• Reuniões DAF/DPGU sobre licenciamento de restauração e bebidas 

• Pedido de parecer à ASAE sobre licenciamentos estabelecimentos de restauração e bebidas 

• Informação técnica – QREN – Parcerias para a Regeneração Urbana 

• Energia das Ondas – Comunicação prévia da Eneólica. 

• Continuação da implementação de medidas de contenção no DPGU 

• Perfis dos arruamentos envolventes ao Centro Escolar para fornecimento ao projetista 

• Reunião com dirigentes da Ordem dos Engenheiros Técnicos – Hotel Pinhal Mar 

• Resposta a inquérito do INE 

• Participação e pareceres sobre o Prohabita – 6 reuniões 

• Visitas com membros do executo a S. Bernardino, Vale do Grou, Casais de Mestre Mendo e 

Ferrel 

• Preparação da reunião com a ARH - Tejo 

• Reunião com os projetistas sobre as UOPG´’ 9, 10 e 11 e P.P da zona central de Peniche 

• Relatório e pedido de coordenadas ao IGP (2 assuntos) 

• Alteração de loteamento na Prageira 

• Informação sobre as consequências da Lei 54/2005 – Titularidade do Domínio Hídrico 

• Proposta para procedimento de certidões de prédio em ruínas 

• Reunião com proprietários sobre a zona industrial de Vale do Grou. 

• Reunião de dirigentes sobre o SIADAP 

• Informação sobre terreno para o Centro de Canoagem 

• Informações para os projetistas sobre os planos de pormenor das UOPG’s 9, 10 e 11 
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• Reunião sobre terreno em Vale do Grou 

• Reunião com a APA / ARH Tejo / INAG 

• Acompanhamento e relatórios para a inspeção da IGAMAOT 

• Informação sobre eventual permuta de técnicos 

• Reunião com a empresa Nutrigreen sobre instalações no concelho 

• Processo da EZIP – apreciação e minuta de contrato de urbanização 

• Reunião no Centro Escolar de S. Bernardino – Estamo /SMAS 

• Reunião DAF/DPGU sobre licenciamento de restauração e bebidas – Parecer da ASAE 

• Encerramento dos estágios do PEPAL  

• Informação técnica – loteamentos na zona de Baleal 

• Infraestruturas a executar por particulares – proposta de procedimentos 

• Continuação da implementação de medidas de contenção no DPGU 

• Informação sobre ponto de situação das avaliações para IMI 

• Reunião com IPL / IPTM sobre o projeto Cetemares 

• Apreciação de projeto da casa mortuária 

• Resposta a inquérito do APA/ARAH-Tejo sobre revisão do POOC 

• Reunião da Comissão de Trânsito 

• Renovação do contrato da Assessora para a área do urbanismo 

• Proposta sobre o conceito de ruínas para efeitos de IMI 

• Relatório do 1º, 2º e 3º trimestre para o SIADAP 1 

• Reunião extraordinárias sobre planeamento urbanístico 

• Relatório para revisão do PDM e proposta de deliberação 

• Informações sobre permuta de terrenos 

• Procedimentos para averbamentos de processos 

• Colaboração no novo procedimento concursal do POC da Av. Monsenhor  Bastos  

• Inspeção Ordinária da D.G. Finanças – receção, instalação e colaboração. 

• Elaboração de normas sobre obras de urbanização fora das zonas abrangidas por operações de 

loteamento 

• 3 Reuniões sobre o projeto Cetemares 

• Informações e relatórios  sobre elementos a fornecer para avaliação de IMI 

• 2 reuniões de trabalho com a Drª Fernanda Paula Oliveira 

• Resposta a um parecer do “Mais Centro” 

• Informação de exposição sobre o Baleal 

• Custo de operações de loteamento em Ferrel 

• Consolação – Acessibilidade a habitação 

• Reunião sobre o projeto da Predibaleal 

• Reunião sobre as infraestruturas das Construções Vila Maria - Baleal 

• Reuniões sobre licenciamento comercial 

• 3 Apresentações em reunião de Câmara sobre planeamento urbanístico 

• Início da revisão do PDM – Reunião de equipa interna 

• Revisão do PDM – 1ª reunião preparatória com a CCDR 

• 3 Reuniões temáticas sobre a revisão do PDM 

• Reunião com a Autoridade Tributária e Avaliadores sobre os elementos para o IMI 

• Reunião com os projetistas sobre o Fórum de Serra D’El-Rei 

• Reunião sobre a execução da casa mortuária 

• Sugestões para cumprimento da Lei dos Compromissos 

• Informação sobre a Nigel – permuta de terrenos 

• 113 Despachos de Delegação de Competências 

• 68 Informações de processos 



 

91|213 
Município de Peniche 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

• Informações sobre o DPM 

• Cadastro do Parque eólico 

• Propostas sobre procedimentos – fiscalização técnica 

• Inspeção Ordinária da D.G. Finanças – acompanhamento. 

• Elaboração de propostas de 2 contratos de urbanização 

• Reuniões sobre o processo de loteamento da Pecuária de Ferrel 

• Informações e relatórios diários sobre os fornecimentos de processos para avaliação de IMI 

• 3 reuniões de trabalho com a Drª Fernanda Paula Oliveira 

• 8 reuniões internas sobre o processo de revisão do PDM´ 

• Instrução de contraditório para a IGAMAOT 

• Reunião com a Ventura da Cruz sobre suspensão contratual 

• Resposta a 3 exposições sobre operações urbanísticas 

• 2 reuniões na CCDR sobre a revisão do PDM e carta da REN 

• Reunião na APA sobre a carta da REN e cartografia de Riscos 

• Reunião na Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre cartografia de riscos(PDM 

• Levantamento das situações para o orçamento de 2013 

• Resposta às questões do Tribunal de Contas sobre o edifício A. Bento 

• Participação no seminário sobre PDM´s e Ordenamento do Território – Faculdade de Direito 

• Apresentação do processo de revisão do PDM no ESTM para alunos da Faculdade de Letras 

• Proposta de agenda de trabalhos para a primeira reunião da CA do PDM 

• Análise e contraditório do relatório da última inspeção da IGF 

• 12 pareceres sobre questões de trânsito 

• Visita com a Câmara e análise de processo nas escadinhas de S. Pedro 

• 3 relatórios mensais sobre o desenvolvimento dos trabalhos de revisão do PDM 

• Agendamento de reunião na DRAP – Santarém sobre a nova proposta da REN 

• Elaboração de relatório para as GOP. 

 

|DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E ORDENAMENTO 

Resumo Anual de 2012 – Entrada de Processos na DGUO 

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

Licenciamento  1 7 17 6 10 14 12 10 3 10 9 16 115 

Comunicações 
Prévias 5 3 2 3 4 3 7 3 5 1 3 1 40 

Informações 
Prévias 4 6 5 1 3 5 2 3 0 4 1 0 34 

Informações 
Simples 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 10 

Loteamentos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Pedidos de Alvará  10 8 9 8 11 7 6 13 4 8 7 8 99 

Aut. de Utilização 12 10 11 8 9 14 9 7 10 7 10 7 114 

Certidões 38 22 23 18 22 18 26 17 13 26 38 40 301 

Junções  44 30 42 35 27 25 36 19 28 28 26 28 368 

Diversos 56 65 55 54 63 66 54 33 72 66 48 27 659 

TOTAL 172 154 166 134 149 154 152 106 135 150 142 128 1742 
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Gráfico referente ao Resumo Anual de 2012 de processos entrados na DGUO: 

 

 

Serviço de Fiscalização Técnica de Obras Particulares 

Atividades Desenvolvidas em 2012 (01 de Janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012) 

 

76 Reuniões conjuntas com diversos responsáveis da Câmara Municipal de Peniche; Diretor da DPGU, 

Chefe da DGUO, DOM, DEPPC, DGEI, DEA, meios de apoio técnico, jurídico, administrativo, bem como 

apoio ao Gabinete de Proteção Civil, Ação Social, Comissão de Vistoria, Comissão Municipal de Trânsito, 

Delegação de Saúde e Gestores de Procedimento (Atividades Económicas), (Concessão de Licenças de 

Utilização); Perito Regional Finanças (2.ª Avaliação); Médica Veterinária Municipal; ARH-Tejo; 

Fiscalização Municipal; SMAS;  

40 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 135 estaleiros referentes a processos de obras particulares; 

Realização de 148 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 inspeções 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. 

Visita a 129 locais referentes a processos de Segurança e Salubridade de edifícios; 

 

Participação em Vistorias 

Participação e colaboração em 25 vistorias conjuntas com outros Departamentos da CMP e elementos 

da DGUO, no âmbito da Segurança e Salubridade de edificações e emissão de Licenças de Utilização. 

 

172 
154 166 

134 149 154 152 

106 
135 150 142 128 

RESUMO ANUAL -2012 - TOTAL DE PROCESSOS 
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Participação em Embargos e Autos de Notícia 

60 Participações como testemunham, 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 283 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. 

 

|DIVISÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, PLANEAMENTO E CONTROLO  

 

• Elaboração de 208 informações sobre processos (pedidos de informação, informações prévias, 

projetos de arquitetura, operações de loteamento, pedidos de certidão, pedidos de ligação de 

água e saneamento e outros); 

• Coordenação dos pedidos de pareceres, á assessora jurídica na área do urbanismo; 

• Participação na reunião com o Dr. Luis de Abreu, técnico da Delegação de Saúde de Peniche, 

sobre as obras a realizar para alteração / remodelação do Supermercado e Snack Bar, do 

Parque de Campismo Municipal; 

• Participação nas reuniões internas, para preparação dos trabalhos a executar no âmbito da 

Avaliação de Imóveis a efetuar no concelho (IMI). 

• Participação na reunião de júris sobre o concurso público para adjudicação da elaboração do 

Plano de Urbanização do Vale do Grou; 

• Participação na reunião do DPGU sobre as avaliações referentes a 2011 e definição de objetivos 

para 2012 (SIADAP);  

• Participação na reunião sobre os trabalhos a realizar para conservação do Cruzeiro Manuelino, 

na Coimbrã;  

• Elaboração de proposta da Unidade de Execução (SMAS) para construção dos Reservatórios de 

Ferrel (desenho de cadastro e proposta de loteamento); 

• Elaboração do projeto de alteração/remodelação do Supermercado e Snak Bar do Parque de 

Campismo Municipal; 

• Elaboração do projeto de Remodelação do Balneário B6 do Parque de Campismo Municipal; 

• Elaboração de estudo para execução de arruamento a nascente da Docapesca, na Prageira; 

• Análise do Relatório Preliminar de análise das propostas, como júri, do concurso público n.º 

12/11/Aprov., relativo á aquisição de projetos para a construção do Fórum da Serra D´El Rei; 

• Análise do Relatório Final de análise das propostas, como júri, do concurso público n.º 

29/11/Aprov., relativo á aquisição de projetos para a construção da Casa Mortuária adjacente 

ao cemitério de Peniche; 

• Elaboração do estudo urbanístico no cruzamento junto da Igreja de Geraldes, com o objetivo 

de criar passadeiras para peões; 

• Elaboração de proposta para construção de copa, na Escola Básica da Prageira; 

• Elaboração de desenho do plano de alinhamentos elaborado para a Rua Padre Faria, em 

Atouguia da Baleia, sobre levantamento topográfico atual; 

• Elaboração de proposta de plano de alinhamentos, para a Rua da Lombada, em Geraldes; 
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• Continuação do levantamento topográfico do Cemitério de Ferrel e envolvente; 

• Identificação e georreferenciação de caixas de saneamento, para complemento do 

levantamento topográfico elaborado para a zona de intervenção da Unidade de Execução, para 

a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Apoio á fiscalização técnica – Proc. 235/10 (FTOP 364/11); 

• Levantamento topográfico da Urbanização da Laroeste, na Zona do Lapadusso e envolvente 

(DOM); 

• Identificação e georreferenciação de caixas de saneamento, para complemento do 

levantamento topográfico existente da Avenida da República, na Serra D´El Rei (SMAS); 

• Levantamento topográfico para arranjo do logradouro interior do quarteirão da Rua da cruz das 

Almas / Rua Bartolomeu Dias, em Peniche (DOM); 

• Levantamento topográfico da Urbanização da Varzinha, no Lugar da Estrada (DEA); 

• Localização de conduta de Saneamento na zona poente da Rua da Nossa Senhora da Guia, em 

Ferrel (SMAS); 

• Levantamento de pontos (identificados pela equipa projetista) para complemento do desenho 

de topografia, no terreno para construção da Casa Mortuária de Peniche;  

• Implantação de arruamento de ligação entre a Urbanização da Penichelar e a Rua do Forte da 

Luz, na Papoa; 

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

• Elaboração da informação síntese para a apresentação á CCDR-LVT, sobre as correções 

aprovadas aos Artigos 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

• Continuação da elaboração de informação sobre a proposta de plano (compatibilidade com 

informação da ARH-Tejo), referente ao Plano de Pormenor da UOPG 10 – Papoa. 

• Conclusão do Relatório de Atividade da Divisão referente a 2011; 

• Elaboração de cálculos sobre a perequação, da Unidade de Execução para a Construção do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia;  

• Participação na reunião sobre os arranjos na envolvente á Fonte Gótica, em Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de informação para pedido de esclarecimento ao IGP, no que se refere á alteração 

dos limites cadastrais da propriedade confinante com a Fonte Gótica (a nascente), em Atouguia 

da Baleia; 

• Participação na reunião com a empresa ESIP, Lda., sobre a abertura de arruamento de ligação á 

Rua da Escola de Pesca, na Prageira; 

• Participação na reunião interna sobre os desenhos (com as respetivas áreas) dos processos de 

obras a introduzir na plataforma, sobre o Imposto Municipal de Imóveis (IMI); 

• Acompanhamento da obra de execução da rotunda na Av. Paulo VI e respetivos acessos aos 

parques de estacionamento existentes; 

• Análise da legislação sobre os empreendimentos turísticos autorizados no artigo 17.º (Espaços 

Agrícolas) do Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

• Realização de reuniões internas sobre os Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10, e 11 (1.º Fase – 

Proposta de Plano); 

• Junção de elementos e elaboração de desenhos complementares para os seguintes processos: 

FC318/11; 248/11; C5/12; 201724; R1175/11; 7/12; 5/12; 40/10; S17005/11. 

• Continuação da elaboração do projeto de alteração/remodelação do Supermercado e Snak Bar 

do Parque de Campismo Municipal; 

• Pesquisa de elementos de processos para introdução na plataforma sobre o Imposto Municipal 

de Imóveis (IMI); 

• Elaboração de telas finais do estudo de ordenamento do parque de estacionamento de apoio 

ao Tribunal de Peniche; 

• Elaboração de estudo para o nó viário do Largo da Palmeira, em S. Bernardino; 
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• Elaboração de desenhos do edifício da Capela do Cemitério de Ferrel, para a construção 

(interior) de instalações sanitárias; 

• Elaboração de estudo para ampliação do Cemitério de Ferrel, com identificação do cadastro das 

propriedades contíguas; 

• Continuação do projeto de ampliação da Escola Básica de Geraldes (criação de instalação 

sanitária acessível e sala de apoio); 

• Ajustamentos ao projeto da rotunda da Av. Paulo VI e suas ligações aos parques de 

estacionamento existentes; 

• Elaboração de proposta para a colocação de uma instalação sanitária no Parque Urbano da 

Cidade Peniche; 

• Continuação dos estudos para apoio das obras de arranjos exteriores a realizar no Parque de 

Campismo Municipal; 

• Levantamento das instalações dos balneários do Campo de Futebol da Fonte Boa, em Peniche; 

• Análise do cadastro das propriedades a ocupar com a construção da ligação pedonal entre o 

CARSURF e o Parque Urbano (estudo elaborado pelo DEA); 

• Elaboração de plano de alinhamentos para a Rua Gualdino, nos Casais do Baleal (R1175/11); 

• Elaboração de perfis dos arruamentos na envolvente ao terreno para construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia; 

• Elaboração de estudo de cores para a Escola Básica de Geraldes; 

• Elaboração de estudo de cores para as frentes urbanas da Rua Afonso de Albuquerque, em 

Peniche; 

• Análise das propostas dos Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11 – 1.ª Fase – Proposta de 

Plano; 

• Continuação da elaboração do levantamento topográfico da Rua dos Lavadouros, em Casais de 

Mestre Mendo; 

• Apoio na fiscalização (implantação) da obra do Lar Residencial da Cercip, na Consolação; 

• Implantação de marcos no caminho agrícola, na zona das “Coças”, na Serra D´El Rei; 

• Definição de cotas do parque de estacionamento (provisório) junto do Centro Interpretativo da 

Atouguia da Baleia; 

• Levantamento topográfico da Rua do Gualdino, nos Casais de Mestre Mendo; 

• Levantamento topográfico na ETAR de Peniche (SMAS); 

• Levantamento topográfico do Cruzeiro Manuelino da Coimbrã e respetiva envolvente; 

• Levantamento topográfico da zona do Largo da Palmeira, em S. Bernardino; 

• Verificação da implantação do muro confinante com a via pública (Proc. 64/12), da Avenida da 

República, em Serra D´El Rei; 

• Apoio na implantação da obra da rotunda da Av. Paulo VI, em Peniche; 

• Implantação dos marcos de estrema na propriedade municipal de acesso e respetiva área da 

estação elevatória dos Casais do Júlio; 

• Continuação da elaboração da informação síntese para a apresentação á CCDR-LVT, sobre as 

correções aprovadas aos Artigos 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

• Análise do parecer jurídico emitido sobre as correções aos Artigos 11.º, 12.º e 27.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

• Participação na secção de esclarecimentos sobre a submissão automática na plataforma SSAIGT, 

na DGOTDU; 

• Preparação do Regulamento do Plano Diretor Municipal para futura republicação (documento 

interno de trabalho); 

• Análise e acompanhamento das informações técnicas sobre o ponto de situação dos Planos de 

Pormenor das UOPG´s, 9, 10 e 11 e respetivas Avaliações Ambientais Estratégicas; 
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• Análise da 1.ª Fase - Proposta de Plano do P.P. da UOPG´11 – Papoa, e avaliação do ponto de 

situação; 

• Elaboração do ponto de situação dos Planos de Pormenor e respetivas Avaliações Ambientais 

Estratégicas em curso, nomeadamente quanto aos pareceres das entidades consultadas e 

restantes procedimentos necessários para continuidade dos processos; 

• Definição de materiais e acabamentos para a área de ampliação da Escola Básica de Geraldes; 

• Participação na reunião da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDR-LVT) sobre a monitorização de Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT); 

• Realização de atendimentos (8) a munícipes sobre processos em curso e/ou informações sobre 

os Planos Municipais de Ordenamento do Território; 

• Preparação de documentos de apoio - Inspeção no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira, Troço Alcobaça – Mafra; 

• Elaboração de proposta para a constituição da Comissão de Acompanhamento para a Revisão 

do Plano Diretor Municipal ( a apresentar à CCDR-LVT, na reunião preparatória);  

• Elaboração de desenhos para retificação do traçado da Rua da Barroca, em Geraldes; 

• Participação na reunião da Comissão Municipal de Trânsito; 

• Elaboração de desenhos para organização do trânsito na área de semaforização, junto do 

Jardim de Infância da Colónia Balnear, em Peniche; 

• Execução de cálculo dos custos desta Divisão para a elaboração de operação de loteamento de 

um lote, para posterior alienação de terrenos municipais já ocupados, nomeadamente em 

Ferrel; 

• Participação nas reuniões internas, e com a Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. 

(ARH-Tejo), sobre os Planos de Pormenor das UOPG´s 9, 10 e 11; 

• Preparação de apresentação à Câmara Municipal sobre a situação atual de todos os Planos em 

curso; 

• Junção de elementos e elaboração de desenhos complementares para os seguintes processos: 

R221/12; R3188/12; 273/10;  

• Pesquisa de elementos de processos para introdução na plataforma sobre o Imposto Municipal 

de Imóveis (IMI); 

• Ajustes no estudo para o nó viário do Largo da Palmeira, em S. Bernardino (após a reunião da 

Comissão de Trânsito); 

• Alteração do estudo para construção de rotunda no Largo Principal, nos Bolhos; 

• Elaboração de plano de alinhamentos para a Rua da Palmeira, em Ferrel; 

• Identificação de propriedades municipais no Lugar da Estrada; 

• Elaboração de proposta para alteração da circulação do trânsito na Rua 18 de Dezembro, em 

Peniche; 

• Verificação de compatibilidade da proposta com o plano de alinhamentos aprovado, referente 

ao Proc. R280/12, nos Casais do Baleal; 

• Elaboração de estudo de atualização das construções existentes no Bairro Social da Prageira, 

em Peniche; 

• Ajustes no projeto para construção da rotunda na Avenida Paulo VI e respetivos acessos aos 

parques de estacionamento; 

• Preparação de peças desenhadas, no âmbito do processo de reconhecimento interesse público 

na implantação da Unidade Autónoma de Gás; 

• Elaboração de desenhos para verificação de compatibilidade com planos de alinhamento, e 

respetivas informações, referentes aos processos: 268/12; 20/12; 27/12; A3188/12; 

• Levantamento fotográfico dos arranjos exteriores do Bairro da Fundação Salazar, em Peniche; 
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• Levantamento e digitalização da Carta da Reserva Ecológica Nacional de toda a área do 

concelho; 

• Atualização da Carta da Reserva Agrícola Nacional na base digital; 

• Elaboração de proposta para execução de passadeira para peões, no Largo Bispo Mariano, em 

Peniche; 

• Elaboração de desenhos com proposta para a futura localização de instalações sanitárias 

acessíveis, no Parque Urbano da entrada da Cidade de Peniche; 

• Elaboração de proposta de alteração do posicionamento dos estacionamentos, execução de 

passadeira para peões, localização do Posto de Transformação e depósito de gás, referente ao 

processo de construção de condomínio (norte) da empresa Construções Vila Maria, Lda, nos 

Casais do Baleal; 

• Continuação dos estudos para apoio das obras de arranjos exteriores a realizar no Parque de 

Campismo Municipal; 

• Elaboração de proposta para instalação de pórtico no parque de estacionamento da Praia do 

Baleal (norte), colocação de dissuasores de estacionamento e respetiva sinalética; 

• Continuação de apoio na implantação da obra da rotunda da Av. Paulo VI, em Peniche; 

• Levantamento topográfico (na envolvente) na ETAR de Peniche (SMAS); 

• Verificação de implantação da obra referente ao processo n.º 325/09, nos Casais do Baleal; 

• Verificação de implantação da obra referente ao processo n.º 235/10, na Rua do Casalinho, em 

Ferrel; 

• Implantação de estrema de propriedade junto do Edifício Verde Mar, em Peniche (Junta de 

Freguesia da Ajuda); 

• Localização de caixas de saneamento, na Rua das Estelas, em Peniche (SMAS); 

• Levantamento topográfico da Estrada CM 1407, que liga os Casais de Mestre Mendo á Serra 

D´El Rei (SMAS – Conduta adutora); 

• Levantamento topográfico sobre a implantação de muro construído sem alvará de licença de 

construção, nos Casais do Baleal; 

• Levantamento topográfico da Rua 18 de Dezembro, em Peniche; 

• Verificação da implantação de moradia no Casal Salgueiro (Inspeção – POOC); 

• Levantamento de quatro artigos urbanos alienados pelo município e respetivo cálculo de áreas, 

no âmbito da reclamação sobre a implantação de muro (Processo n.º R1237/11), em Ferrel; 

• Ampliação do levantamento topográfico do Largo da Palmeira em S. Bernardino; 

• Levantamento topográfico para verificação de estremas, junto da empresa Nigel, no Bairro do 

Visconde, em Peniche; 

• Levantamento topográfico do Caminho das Pedras Muitas, nos Casais do Baleal; 

• Atualização do levantamento topográfico da Avenida do Porto de Pesca, incluindo a zona de 

entrada do Porto (IPTM); 

• Verificação da implantação do muro confinante com a via pública (proc. n.º 102/12), na Rua da 

Cascalheira, em Serra D´El Rei; 

• Levantamento topográfico da Rua do cerco, em Ferrel; 

• Implantação da faixa de risco na Praia de S. Bernardino (norte); 

• Análise dos documentos relativos à fase de discussão pública do Plano das Bacias Hidrográficas 

do Oeste; 

• Continuação da análise da 1.ª Fase - Proposta de Plano do P.P. da UOPG´11 – Papoa, e 

avaliação do ponto de situação; 

• Participação na reunião para discussão pública do Plano das Bacias Hidrográficas do Oeste; 

• Complemento da informação sobre o Plano de Pormenor da UOPG´9 – Baleal, após a reunião 

realizada com a equipa projetista e ARH-Tejo; 
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• Complemento da informação sobre o Plano de Pormenor da UOPG´10 – Gamboa, após a 

reunião realizada com a equipa projetista e ARH-Tejo; 

• Conclusão do Relatório de Fundamentação dos pressupostos de Revisão do Plano Diretor 

Municipal. 

• Colaboração na definição de cores das edificações de apoio ao funcionamento da eclusa, em 

construção na obra do fosso das muralhas; 

• Realização de atendimentos (8) a munícipes sobre processos em curso e/ou informações sobre 

os Planos Municipais de Ordenamento do Território; 

• Participação na reunião de apresentação do projeto de ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo 

de Geraldes ao respetivo Agrupamento de Escolas;  

• Elaboração de quadro sobre os pagamentos dos planos em curso; 

• Participação na reunião de apresentação do ponto de situação de todos os Planos Municipais 

de Ordenamento do Território; 

• Elaboração de informação sobre a obrigatoriedade de efetuar pagamento para utilização da 

Rede SEVIR (ligação do GPS), na sequência dos ofícios enviados pelo Exercito Português; 

• Participação na reunião com a Junta de Freguesia sobre as áreas do domínio público, na 

envolvente (incluindo a linha de água) da Fonte Gótica de Atouguia da Baleia; 

• Participação na reunião sobre a Lei dos Compromissos; 

• Leitura de documentos para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento para a Revisão do Plano Diretor 

Municipal da Lourinhã; 

• Colaboração na elaboração de proposta para a constituição de equipa para a elaboração da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Reunião com a Sr.ª Vereadora Clara Abrantes sobre o pedido para a execução da horta 

pedagógica, em terreno municipal no Lugar da Estrada; 

• Junção de documentos sobre a propriedade privada integrada na proposta de loteamento na 

zona da Barroca, em Geraldes (para construção de Centro de Dia); 

• Participação na reunião preparatória com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Peniche; 

• Elaboração da constituição da Comissão de Acompanhamento para Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Peniche e envio à CCDR-LVT para publicação; 

• Análise/informação sobre o Projeto de Lei para alteração da Reserva Ecológica Nacional e 

Regional; 

• Organização do processo para a participação preventiva, no âmbito da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Peniche; 

• Levantamento da Escola Básica do 1.º Ciclo - n.º 3, de Peniche; 

• Identificação de limites de cadastro e caminho contíguo á Empresa Nigel, no Bairro do Visconde 

– Peniche; 

• Proposta de alteração da largura da faixa de rodagem e consequente aumento da largura dos 

passeios e número de estacionamentos longitudinais no estudo de loteamento da Rua da 

Barroca, em Geraldes; 

• Pesquisa de dados para integração na plataforma, sobre avaliação de prédios, para cálculo do 

Imposto Municipal de Imóveis (IMI);  

• Georeferenciação da zona do Cais das Gaivotas, em Peniche; 

• Junção de elementos e elaboração de desenhos complementares para os seguintes processos: 

C180/12; C178/12; 60/12; 

• Elaboração de estudo de atualização das construções existentes no Bairro Social da Prageira, 

em Peniche; 
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• Levantamento das diversas ampliações existentes (clandestinas) nos prédios de habitação 

coletiva do Bairro Social da Prageira, em Peniche; 

• Ajustamentos no projeto de ampliação da Básica de Geraldes; 

• Elaboração de proposta de alteração ao plano de alinhamentos da Rua do Cerco, em Ferrel; 

• Elaboração de estudo da rede pluvial para completar o projeto para a construção de passeio 

junto da Estrada Nacional n.º 114 (até á rua da Cascalheira), na Serra D´El Rei; 

• Levantamento fotográfico das construções existentes nos logradouros posteriores 

pertencentes ao loteamento da Coosofi, no Casal Moinho; 

• Elaboração de estudo para a execução de passeio na envolvente á habitação n.º 9 do largo dos 

Navegantes (a pedido do DOM); 

• Elaboração de desenhos com a identificação dos limites cadastrais dos terrenos propriedade do 

Município, no Casal da Ponte (na sequência de pedido para alienação); 

• Continuação do estudo para instalação de pórtico no parque de estacionamento da Praia do 

Baleal (norte), colocação de dissuasores de estacionamento e respetiva sinalética; 

• Continuação da análise da compatibilidade dos projetos envolventes ao caminho das Pedras 

Muitas com o plano de alinhamentos aprovado e elaboração de estudo (a norte) para 

instalação de PT, depósito de gás, criação de espaço verde de transição, implantação de 

estacionamentos e passadeira para peões; 

• Continuação dos estudos para apoio das obras de arranjos exteriores a realizar no Parque de 

Campismo Municipal; 

• Levantamento da Escola Básica do 1.º Ciclo - n.º 5, de Peniche; 

• Identificação de terrenos municipais inseridos nos “Espaços Turísticos” (entrada na cidade de 

Peniche); 

• Verificação de compatibilidade do pedido de informação (R41/01) na Travessa do Cataló, com o 

estudo da rede viária prevista num estudo elaborado para o local (não aprovado); 

• Elaboração de proposta de alteração do plano de alinhamentos (aprovado e 1999) da Rua dos 

Galos, no Lugar da Estrada; 

• Levantamento do traçado da conduta existente junto da estrema norte do prédio rústico, no 

âmbito da reclamação apresentada aos Serviços Municipalizados pela Sr.ª Carla Ramos (Ferrel); 

• Levantamentos topográficos no interior do parque de campismo municipal, para apoio á 

elaboração de estudos para os arranjos exteriores; 

• Elaboração de levantamento topográfico na sequência da reclamação apresentada sobre a área 

ocupada pela via pública no artigo 26, com frente para a Rua dos Galos, no Lugar da Estrada;   

• Levantamento topográfico no Largo dos Navegantes, em Peniche; 

• Continuação do levantamento topográfico da Rua da Seixeira, em Atouguia da Baleia; 

• Implantação do nó viário do Largo da Palmeira, em S. Bernardino; 

• Leitura/análise do Relatório de Fundamentação da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Peniche; 

• Atualização da informação sobre a situação atual de todos os Planos em curso; 

• Elaboração de fluxogramas sobre a tramitação dos Planos de Pormenor em curso para 

apresentação à Câmara Municipal; 

• Preparação dos elementos para publicitação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Atualização da proposta de organigrama a integrar na página da internet sobre os Instrumentos 

de Gestão Territorial com incidência no Município; 

• Preparação dos elementos para envio do pedido de reunião preparatória com a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT); 

• Elaboração dos Termos de Referência para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Elaboração de tabelas sobre os procedimentos da Avaliação Ambiental Estratégica nos 

Instrumentos de Gestão Territorial em curso; 
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• Continuação da elaboração da vectorização da carta de classificação de solos, no âmbito da 

Reserva Agrícola Nacional;  

• Conversão da cartografia enviada pela OesteCIM (top – dgn – dwg); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Atouguia da Baleia); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Ferrel); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Cidade de Peniche); 

• Colaboração na definição de cores das edificações de apoio ao funcionamento da eclusa, em 

construção na obra do fosso das muralhas; 

• Realização de atendimentos (8) a munícipes sobre processos em curso e/ou informações sobre 

os Planos Municipais de Ordenamento do Território; 

• Participação na reunião de apresentação do projeto de ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo 

de Geraldes ao respetivo Agrupamento de Escolas;  

• Elaboração de quadro sobre os pagamentos dos planos em curso; 

• Participação na reunião de apresentação do ponto de situação de todos os Planos Municipais 

de Ordenamento do Território; 

• Elaboração de informação sobre a obrigatoriedade de efetuar pagamento para utilização da 

Rede SEVIR (ligação do GPS), na sequência dos ofícios enviados pelo Exercito Português; 

• Participação na reunião com a Junta de Freguesia sobre as áreas do domínio público, na 

envolvente (incluindo a linha de água) da Fonte Gótica de Atouguia da Baleia; 

• Participação na reunião sobre a Lei dos Compromissos; 

• Leitura de documentos para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento para a Revisão do Plano Diretor 

Municipal da Lourinhã; 

• Colaboração na elaboração de proposta para a constituição de equipa para a elaboração da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Reunião com a Sr.ª Vereadora Clara Abrantes sobre o pedido para a execução da horta 

pedagógica, em terreno municipal no Lugar da Estrada; 

• Junção de documentos sobre a propriedade privada integrada na proposta de loteamento na 

zona da Barroca, em Geraldes (para construção de Centro de Dia); 

• Participação na reunião preparatória com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Peniche; 

• Elaboração da constituição da Comissão de Acompanhamento para Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Peniche e envio à CCDR-LVT para publicação; 

• Análise/informação sobre o Projeto de Lei para alteração da Reserva Ecológica Nacional e 

Regional; 

• Organização do processo para a participação preventiva, no âmbito da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Peniche; 

• Levantamento da Escola Básica do 1.º Ciclo - n.º 3, de Peniche; 

• Identificação de limites de cadastro e caminho contíguo á Empresa Nigel, no Bairro do Visconde 

– Peniche; 

• Proposta de alteração da largura da faixa de rodagem e consequente aumento da largura dos 

passeios e número de estacionamentos longitudinais no estudo de loteamento da Rua da 

Barroca, em Geraldes; 

• Pesquisa de dados para integração na plataforma, sobre avaliação de prédios, para cálculo do 

Imposto Municipal de Imóveis (IMI);  
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• Georeferenciação da zona do Cais das Gaivotas, em Peniche; 

• Junção de elementos e elaboração de desenhos complementares para os seguintes processos: 

C180/12; C178/12; 60/12; 

• Elaboração de estudo de atualização das construções existentes no Bairro Social da Prageira, 

em Peniche; 

• Levantamento das diversas ampliações existentes (clandestinas) nos prédios de habitação 

coletiva do Bairro Social da Prageira, em Peniche; 

• Ajustamentos no projeto de ampliação da Básica de Geraldes; 

• Elaboração de proposta de alteração ao plano de alinhamentos da Rua do Cerco, em Ferrel; 

• Elaboração de estudo da rede pluvial para completar o projeto para a construção de passeio 

junto da Estrada Nacional n.º 114 (até á rua da Cascalheira), na Serra D´El Rei; 

• Levantamento fotográfico das construções existentes nos logradouros posteriores 

pertencentes ao loteamento da Coosofi, no Casal Moinho; 

• Elaboração de estudo para a execução de passeio na envolvente á habitação n.º 9 do largo dos 

Navegantes (a pedido do DOM); 

• Elaboração de desenhos com a identificação dos limites cadastrais dos terrenos propriedade do 

Município, no Casal da Ponte (na sequência de pedido para alienação); 

• Continuação do estudo para instalação de pórtico no parque de estacionamento da Praia do 

Baleal (norte), colocação de dissuasores de estacionamento e respetiva sinalética; 

• Continuação da análise da compatibilidade dos projetos envolventes ao caminho das Pedras 

Muitas com o plano de alinhamentos aprovado e elaboração de estudo (a norte) para 

instalação de PT, depósito de gás, criação de espaço verde de transição, implantação de 

estacionamentos e passadeira para peões; 

• Continuação dos estudos para apoio das obras de arranjos exteriores a realizar no Parque de 

Campismo Municipal; 

• Levantamento da Escola Básica do 1.º Ciclo - n.º 5, de Peniche; 

• Identificação de terrenos municipais inseridos nos “Espaços Turísticos” (entrada na cidade de 

Peniche); 

• Verificação de compatibilidade do pedido de informação (R41/01) na Travessa do Cataló, com o 

estudo da rede viária prevista num estudo elaborado para o local (não aprovado); 

• Elaboração de proposta de alteração do plano de alinhamentos (aprovado e 1999) da Rua dos 

Galos, no Lugar da Estrada; 

• Levantamento do traçado da conduta existente junto da estrema norte do prédio rústico, no 

âmbito da reclamação apresentada aos Serviços Municipalizados pela Sr.ª Carla Ramos (Ferrel); 

• Levantamentos topográficos no interior do parque de campismo municipal, para apoio á 

elaboração de estudos para os arranjos exteriores; 

• Elaboração de levantamento topográfico na sequência da reclamação apresentada sobre a área 

ocupada pela via pública no artigo 26, com frente para a Rua dos Galos, no Lugar da Estrada;   

• Levantamento topográfico no Largo dos Navegantes, em Peniche; 

• Continuação do levantamento topográfico da Rua da Seixeira, em Atouguia da Baleia; 

• Implantação do nó viário do Largo da Palmeira, em S. Bernardino; 

• Leitura/análise do Relatório de Fundamentação da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Peniche; 

• Atualização da informação sobre a situação atual de todos os Planos em curso; 

• Elaboração de fluxogramas sobre a tramitação dos Planos de Pormenor em curso para 

apresentação à Câmara Municipal; 

• Preparação dos elementos para publicitação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Atualização da proposta de organigrama a integrar na página da internet sobre os Instrumentos 

de Gestão Territorial com incidência no Município; 
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• Preparação dos elementos para envio do pedido de reunião preparatória com a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT); 

• Elaboração dos Termos de Referência para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Elaboração de tabelas sobre os procedimentos da Avaliação Ambiental Estratégica nos 

Instrumentos de Gestão Territorial em curso; 

• Continuação da elaboração da vectorização da carta de classificação de solos, no âmbito da 

Reserva Agrícola Nacional;  

• Conversão da cartografia enviada pela OesteCIM (top – dgn – dwg); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Atouguia da Baleia); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Ferrel); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Cidade de Peniche); 

• Participação/atendimento sobre o Loteamento da Sirusa, nos Casais do Baleal; 

• Participação nas reuniões internas sobre: cartografia, custos associados á aquisição de diversas 

cartas e desenvolvimento dos estudos sobre a Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola 

Nacional e Carta de Riscos, no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal;  

• Participação na reunião com a empresa Ventura da Cruz; Lda, sobre os Planos de Urbanização 

da Atouguia da Baleia e Serra D´El Rei; 

• Análise de planos e estudos para preparação das reuniões setoriais com a CCDR-LVT (REN) e 

APA (REN), para elaboração da Carta Bruta da Reserva Ecológica Nacional; 

• Participação na reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de lisboa e 

Vale do Tejo (em Lisboa), sobre a metodologia e estudos para elaboração da Carta Bruta da 

Reserva Ecológica Nacional (RPDM); 

• Participação na reunião interna de coordenadores, para definição da ordem de trabalhos e 

respetiva apresentação das tarefas já desenvolvidas, para a 1.ª reunião plenária da Comissão 

de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal; 

• Participação na reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente (em Lisboa), sobre a 

metodologia e estudos para elaboração da Carta Bruta da Reserva Ecológica Nacional (RPDM); 

• Participação nas reuniões e elaboração de informação (servidões e plano de pormenor) sobre 

os arranjos urbanísticos a efetuar na envolvente ao fosso da muralha, entre a ponte pedonal e 

a Avenida Monsenhor Bastos; 

• Participação na reunião realizada na Autoridade de Proteção Civil, para a elaboração da Carta 

de Riscos a integrar na Revisão do Plano Diretor Municipal; 

• Participação na reunião realizada na Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale 

do Tejo, com o objetivo de definir a metodologia de trabalho, para a elaboração da Carta da 

Reserva Agrícola Nacional (RPDM); 

• Junção de elementos e elaboração de desenhos complementares para os seguintes processos: 

231/11; 86/12;NIPG 11350/12; 72/12; 82/12; L14/96 e 104/11; 

• Elaboração de levantamento das instalações da Junta de Freguesia da Serra D´El Rei; 

• Elaboração de alteração do plano de alinhamentos na E.N. 114, em Serra D´El Rei (junto aos 

depósitos dos SMAS); 

• Elaboração de proposta para a execução de passeios no Largo dos Navegantes, em Peniche; 

• Levantamento topográfico de terreno municipal, na zona da Fonte da Nora, em Peniche; 

• Apoio na marcação de estruturas e estacionamento, para o Campeonato de Surf, na Praia do 

Molhe Leste e de Supertubos; 

• Levantamento para verificação de áreas de terrenos municipais, localizados na Rua da Irmã 

Glória, nos Remédios ( a pedido dos Serviços do Património); 
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• Levantamento topográfico na Urbanização da Penichelar, a pedido dos SMAS; 

• Levantamento topográfico do Largo dos Navegantes / Avenida Mariano Calado, em Peniche; 

• Continuação dos estudos para apoio das obras de arranjos exteriores a realizar no Parque de 

Campismo Municipal; 

• Pesquisa e levantamento de dados para fornecimento de áreas, a introduzir na plataforma, 

para as avaliações do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). 

• Atualização da Carta da Reserva Ecológica Nacional (base digitalizada); 

• Alteração do ordenamento do estacionamento na Praia do Molhe Leste; 

• Elaboração de plano de alinhamentos para a Rua António Luis e Rua dos Passarinhos, em 

Ribafria; 

• Proposta para localização de uma instalação sanitária pública, no Parque Urbano; 

• Elaboração de operação de loteamento municipal, localizado entre a Avenida Monsenhor 

Bastos e a Estrada Municipal de ligação ao Baleal; 

• Elaboração de desenho com identificação do terreno municipal e respetiva área, localizado na 

zona da Relva Longa, no Lugar da Estrada, para a implementação de horta social; 

• Estudo Urbanístico do núcleo urbano do Casal da Ponte;  

• Continuação da elaboração dos Termos de Referência para a Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Peniche; 

• Elaboração do relatório dos fatores críticos de decisão da Avaliação Ambiental Estratégica, para 

a Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Elaboração de apresentação sobre os Termos e Referência da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Peniche; 

• Continuação do trabalho de sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da 

cartografia enviada pela OesteCIM (Cidade de Peniche); 

• Sobreposição dos ficheiros de altimetria e planimetria da cartografia enviada pela OesteCIM 

(Serra D´El Rei); 

• Pesquisa de informação de suporte à elaboração dos estudos de caraterização e diagnóstico da 

Reserva Agrícola Nacional, no âmbito da Revisão do PDM; 

• Elaboração dos estudos de caraterização e diagnóstico da Reserva Agrícola Nacional, no âmbito 

da Revisão do PDM; 

• Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor 

Municipal da Lourinhã (3.ª reunião plenária); 

• Participação na reunião com a CCDRLVT, para preparação da 1.ª reunião plenária da Comissão 

de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Elaboração de desenho para alteração da sinalética / circulação viária, na zona do Baluarte da 

Gamboa; 

• Junção de elementos: Processo n.º 41/01; 

• Continuação da elaboração de operação de loteamento municipal, localizado entre a Avenida 

Monsenhor Bastos e a Estrada Municipal de ligação ao Baleal; 

• Continuação das Pesquisas e levantamentos de dados para fornecimento de áreas, a introduzir 

na plataforma, para as avaliações do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

• Continuação dos estudos para apoio das obras de arranjos exteriores a realizar no Parque de 

Campismo Municipal; 

• Continuação do levantamento topográfico da Rua da Seixeira, em Atouguia da Baleia; 

• Implantação da obra da Casa Mortuária de Peniche; 

• Levantamento topográfico da Rua da Cruz das Almas, nos Casais do Baleal; 

• Implantação de estacionamento na Praia do Baleal (alteração efetuada com a colocação do 

pórtico); 
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• Levantamento topográfico para a execução de coletor, na Rua da Senhora da Guia, em Ferrel (a 

pedido dos SMAS); 

• Levantamento topográfico da Avenida da República, na Serra D´El Rei; 

• Levantamento topográfico das construções pertencentes à União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino e sua envolvente; 

• Continuação da elaboração do relatório dos Fatores Críticos de Decisão (FCD) da Avaliação 

Ambiental Estratégica, para a Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Preparação da apresentação para a 1.ª reunião da Comissão de Acompanhamento da revisão 

do Plano Diretor Municipal de Peniche; 

• Continuação da elaboração dos estudos de caraterização e diagnóstico da Reserva Agrícola 

Nacional, no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche (PDMP). 

• Participação na reunião na DRAPLVT (RAN). 

 

 

|DIVISÃO DE PLANEAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS  

 

Observação importante: A Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas, durante o ano de 2012, 

funcionou apenas com uma técnica superior, apoiada por um técnico administrativo apenas durante os 

primeiros quatros meses do ano. Os recursos humanos são totalmente desajustados à quantidade de 

trabalho que é da competência deste serviço, pelo que é necessário pensar e agir sobre este assunto. 

 

Serviço de Projetos e Concursos 

Neste período, foram efetuadas as seguintes ações relativas a procedimentos de contratação: 

• “Remodelação do Edifício Municipal António Bento” (Proc.º 438.B/DOM/2011) – Gestão do 

concurso público para execução da empreitada, incluindo análise das propostas e elaboração 

de relatórios preliminar e final de avaliação das propostas. 

• Apoio à CERCIP no concurso público para “Construção do Lar Residencial – Porto de Abrigo “.  

• Construção do Fórum da Serra D`El Rei – Análise e observações ao relatório preliminar de 

avaliação das propostas, elaborado pela Gustavo da Cunha, S.A., em conjunto com restantes 

elementos do Júri do concurso, incluindo reuniões. 

• Elaboração do Plano de urbanização do Vale do Grou – Gestão do concurso público, incluindo 

análise das propostas e elaboração de relatórios preliminar e final de avaliação das propostas.  

• Reabilitação do Bairro Fernão Magalhães  - Blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e Bloco 2 da Rua de Cabinda, 

em Peniche –  Análise e emissão de observações, por diversas vezes, sobre as peças de 

procedimento elaboradas pelo Gustavo da Cunha, S.A. para lançamento do concurso público 

para contratação da empreitada.  

• Reabilitação do Edifício Coosofi –  Análise e emissão de observações, por diversas vezes, sobre 

as peças de procedimento elaboradas pelo Gustavo da Cunha, S.A. para lançamento do 

concurso público para contratação da empreitada.  

• Reabilitação do Bairro Valverde - Blocos 8, 9, 10, 12, 18, 20, 37 e 39  –  Análise e emissão de 

observações, por diversas vezes, sobre as peças de procedimento elaboradas pelo Gustavo da 

Cunha, S.A. para lançamento do concurso público para contratação da empreitada.  
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• Arrendamento de terreno - Apoio aos serviços do DAF na elaboração do caderno de encargos 

para arrendamento do terreno arrendado atualmente à BP. 

• Construção do Centro de Dia da Acompanha, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. – 

Primeira reunião para apoio na preparação e no lançamento de concurso público para 

execução da empreitada. 

Neste período, foram efetuadas as seguintes outras ações relativas a projetos e empreitadas, que foram 

contratados externamente: 

• Informação sobre pedido de substituição do coordenador de segurança e técnico ambiental 

contratado para a fiscalização das obras do fosso das muralhas. 

• Diversas informações sobre a retificação do projeto elétrico do Car Surf. 

• Reunião sobre passeios envolventes ao cemitério municipal, com Vice-Presidente, Presidente 

da junta da Conceição e técnicos do DEA, com vista à preparação de concurso para execução da 

empreitada. 

• Fiscalização do Fosso – Informação sobre substituição do diretor de fiscalização. 

• Fiscalização das obras do Fosso - Verificação de proposta da AFAPLAN de contrato adicional. 

• Projetos para Fórum da Serra D`El Rei – Análise preliminar do programa base elaborado pela 

MECH. 

• Projetos para Centro Escolar de Atouguia - Análise e informação dos projetos de execução 

elaborados pela Project4You. 

• Projetos para a casa mortuária - Análise do processo L1/93 para dar resposta a email 

proveniente da Vasco da Cunha para elaboração do Programa Base. 

• Projetos para a casa mortuária - Análise do Programa Base/Anteprojeto elaborado pela TVA. 

• Projetos para construção do centro educativo de Atouguia da Baleia (Proc. n.º  05/11-Aprov)  – 

Análise e acompanhamento dos projetos de execução elaborados pela Project4you. 

• Elaboração de projetos para a CASA MORTUÁRIA adjacente ao cemitério municipal de Peniche 

(Proc. n.º 29/11-Aprov.)  - Análise e acompanhamento dos projetos de execução  elaborados 

pela TVA - Torres, Vouga e Arquitetura, Lda. (pela 2.ª vez). 

• Elaboração dos projetos de execução de arquitetura e projetos de especialidades para a 

construção do Fórum da Serra de El-Rei, incluindo a coordenação de projeto e o plano de 

segurança e saúde (Proc. n.º  12/11-Aprov.) – Análise e informação sobre o programa base 

apresentado pelo projetista e encaminhamento para diversos serviços. 

• Informação complementar (2.ª informação) sobre pedido de trabalho a mais e não previstos 

relativos à execução dos projetos da biblioteca municipal – 2.ª fase –Pedido efetuado pela M.P. 

Planeamento, Lda. 

 

Serviço de Gestão da segurança de empreitadas 

Neste período, foram efetuadas ações de Gestão e Coordenação de Segurança das seguintes 

empreitadas, que incluem, antes da consignação da empreitada, análise e validação parcial ou total para 

a aprovação do Desenvolvimento do Plano de Segurança para a Execução da Obra (DPSSO) e preparação 

da Comunicação Prévia de abertura de estaleiro à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), 

depois da consignação, validação de subempreiteiros, validação de actualizações dos DPSSO, 

actualizações da comunicação prévia, reuniões de coordenação de segurança e elaboração das 

respectivas actas, visitas à obra para verificação das condições de trabalho e demais trabalhos para 

cumprimentos das obrigações previstas no Decreto-Lei n.º 273/2003 para o Dono de Obra: 
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• Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf. 

• Remodelação de edifício para Centro de Atividades Ocupacionais da Cercipeniche . 

• Construção do Lar Residencial da Cercipeniche – Em curso. 

• Construção da Sede do Clube Naval de Peniche  - Em curso. 

• Casa Mortuária - Apoio aos serviços de SHST para desenvolvimento do PSS para a fase da obra 

e para a coordenação de segurança em obra e acompanhamento das questões de SHST durante 

a execução da obra por administração direta. 

 

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

As mais significativas ações de apoio técnico da DPOI aos Serviços Internos de SHST terminaram com a 

aprovação do “Programa de Gestão da Prevenção de SHSH do Município de Peniche” que ocorreu na 

reunião de Câmara de 2012/02/07. Com a elaboração do Programa de Gestão da Prevenção de SHSH do 

Município de Peniche, concluiu-se um importante documento estratégico que reúne as diretrizes de 

atuação dos serviços internos de SHST, os programas anuais de ação e os processos de diagnóstico e de 

avaliação periódica dos serviços. Os serviços internos de SHST foram enquadrados na Divisão 

Administrativa, pelo que, a partir dessa data, os apoios técnicos da DPOI passaram a ser pontuais, em 

função das solicitações. De salientar que a continuidade dos Serviços Internos de SHST, direcionados 

exclusivamente à prevenção da segurança, higiene e saúde no trabalho dos trabalhadores do município 

só será possível se forem afetos, no mínimo, a tempo inteiro e exclusivamente para estes serviços, dois 

técnicos de SHT, sendo pelo menos um de nível superior e outro de nível médio, podendo os serviços de 

saúde serem contratados externamente. 

 

Gabinete de Acessibilidades 

Este serviço foi drasticamente reduzido, devido a insuficiência de recursos humanos, desde o dia 

03/11/2011, data em que terminou o contrato de trabalho da técnica superior que estava 

exclusivamente afeta a este gabinete.  

Durante este período foram efetuadas as seguintes ações com vista à melhoria das acessibilidades do 

concelho de Peniche: 

• Foram analisados e informados os seguintes processos de obras particulares, exclusivamente 

relativamente às condições de acessibilidades, que incluem vistoria aos locais, para emissão de 

autorização de utilização: 

o Proc.º PU165/11, Proc.º PU4/12, Proc.º 4/12 (2.º), Proc.º 8/12, Proc.º 123/11, 

Proc.º29/12, Proc.º 18/12, Proc.º 60/12, Proc.º  33/12, Proc.º 42/12, Proc.º 36/12, 

Proc.º 44/12, Proc.º35/08, Proc.º 48/12, Proc.º 147/11, 48/12, 36/12, 54/12, 53/12, 

147/11, 54/12 (2.ª), 53/12 (2.ª), 123/11, 137/11, 58/12, 70/12 e 72/12, 79/12 

(diversas vezes), 80/12 (diversas vezes), 123/12, 62/06, L17/98, L8/99, 90/12, 137/11, 

92/12, L1/93 (diversas vezes), INF02/11, L8/02, 60/11 (duas vezes), 322/09, 31/09, 

609/06, 102/12, L1/12, L1/99, (diversas vezes), 123/11. 

• Foram analisados e informados os seguintes projectos de obras públicas, exclusivamente 

relativamente às condições de acessibilidades: 

o Projetos da Casa Mortuária adjacente ao cemitério municipal 

o Projetos do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 
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• Foram efetuados os seguintes atendimentos relativos a melhorias de acessibilidades:  

o Soc. Construções José Manuel Martins – Esclarecimentos sobre a proposta de 

melhoria de acessibilidades aprovada para o loteamento 

o Proc.º 309/97 - Foi prestada informação sobre obras de melhoria das acessibilidades 

para habitação em que o do agregado familiar inclui criança com deficiência motora. 

o Reunião com ARSLVT sobre acessibilidades ao Centro de Saúde. 

o Júlio Mouro, sobre acessibilidades na urbanização do Percebal, Consolação. 

o Proc.º 15/12, Proc.º 551/07, 60/11, 15/12 (2.ª), 36/12, 104/11, R2552/07. 

o Júlio Mouro, sobre acessibilidades na urbanização do Percebal, Consolação. (3.º), 

R2552/07 (2.º), L28/92, Proc. 521/95, INF 1/11 (2.º), INF2/11 /(2.º), INF 04/09, L2/11, 

Proc.º 104/11 e R2552/07 (3.º). 

• Foram concluídas as seguintes propostas de melhoria de acessibilidades e outras solicitações: 

o Proposta de requisitos a ter em conta na elaboração de projetos de ciclovias, a aplicar 

em projetos de obras de urbanização, quer por particulares, quer pelos serviços de 

obras municipais (em curso). 

o Proposta de melhoria das acessibilidades para entrada de prédio sito na Rua das Redes, 

n.º 6, em Peniche. 

• Outros serviços: 

o Foi efetuada uma apresentação sobre o trabalho que o Município de Peniche tem 

vindo a desenvolver relativamente à melhoria das acessibilidades do concelho, que 

incluiu elaboração de PowerPoint, no seminário “Uma só Saúde – Partilhas 

intermunicipais”, organizado pela Câmara Municipal de Alcobaça e com apoio 

institucional da OesteCIM, ocorrido no dia 26 de Janeiro de 2012, no centro cultural 

Gonçalves Sapinho, na Benedita, Alcobaça. 

o Contributo sobre proposta de alteração do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8/8, a pedido 

da ANMP. 

o Proposta de candidatura ao prémio “Acessibilidades aos Transportes 2012.” 

o Tomado conhecimento de novos produtos/equipamentos destinados à melhoria das 

acessibilidades aos palcos. 

o Resposta a inquérito para projeto de investigação da faculdade de engenharia do 

Porto sobre mobilidade sustentável ao nível dos municípios portugueses. 

o Informação sobre condições de acessibilidade e habitabilidade de habitação sita no 

Bairro da Caixa, bloco 20. 

o Informação sobre aplicação da norma 4.3 das normas Técnicas de Acessibilidades a 

loteamento que forma aprovados com passeios com 1,5m de largura. 

o Mupi da ponte rodoviária - Para dar resposta a mail do Sr. Presidente, compilei toda a 

informação já prestada sobre o assunto e elaborei outra informação. 

o Informação sobre rampa em execução em desrespeito pelas normas técnicas de 

acessibilidade num edifício sito na Consolação. 

o Terceira alteração da proposta de melhoria de acessibilidades solicitada por júlio 

Mouro, para urbanização do Percebal, sita na Consolação. 

o Proposta de requisitos a ter em conta na elaboração de projetos de ciclovias, a aplicar 

em projetos de obras de urbanização, quer por particulares, quer pelos serviços de 

obras municipais (continuação). 

o Visitas ao loteamento das Construções Penichense, no Lapadusso, para esclarecimento 

das obras de acessibilidade em execução. 
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Serviços de Informação de Processos de Obras Particulares e de Vistorias a Obras de Urbanização 

• Neste período foram informados os seguintes processos de obras particulares com obras de 

urbanização, que inclui análise das obras de urbanização, designadamente dos projectos de 

acessibilidades, de rede viária, da sinalização vertical e horizontal e da rede de distribuição de 

gás, cálculo de encargos e informação final com proposta de condicionantes a constar no alvará: 

o L17/01, L1/09, L28/86, L17/01 (2.ª), L2/08, Proc.º 353/10, L8/98, Proc.º 8/12, L3/07, 

INF 2/11 (2X), L8/06, L1/09, L4/09 (2x), L2/11, L8/02, Proc.º n.º 353/10, INF 03/09, INF 

02/11, L4/09, L4/09, L17/98, L1/07, INF DHU 04/09, Proc.º 353/10, Proc.º  n.º 35/08, 

INF03/09, INF01/11, INF02/11, L4/09, L1/07, L2/08 e L2/11, L17/98, L8/99, L1/93 

(diversas vezes), INF02/11, L8/02, L1/12, L1/99. 

• Neste período foram informados os seguintes processos particulares relativos a combustíveis: 

o Reg. n.º 1468/12 (cancelamento de instalação), Proc.º S4912/10 

o Proc. 273-A/09, L8/99, R1062/98, L16/98, S13649/11 e S13650/11. 

o Leitura e análise da nova legislação e respetiva repercussão na instrução e na 

tramitação de processos (D.Lei n.º 217/2012, de 9/10). 

o Atualização de Guia de procedimentos da DPOI tendo em conta a nova legislação. 

o Informação de diversos processos de combustíveis: 273A/09, FT 408/09, 

o Atendimentos diversos. 

• Neste período foram calculados encargos para os seguintes processos de obras particulares, 

com e sem impacto semelhante a loteamentos: 

o Proc.º 353/10, L2/95, L1/07, L4/05 e L4/09 

• Neste período foram efetuados os seguintes atendimentos, no seguimento da informação dos 

seguintes processos de obras: 

o L17/01, L1/07, Proc.º 353/10, Proc.º 325/10; L5/09, L8/02, L2/95, L29/92, Proc.º 

312/09, L28/92, Proc. 521/95, INF 1/11 (2.º), INF2/11 /(2.º), INF 04/09, L2/11, Proc.º 

104/11 e R2552/07 (3.º) e Proc. 843/73, 843/73, 104/11, 79/12, 80/12, R2552/07 (2 

vezes), L1/93, L8/02, INF 02/11, 31/09, 60/11 (duas vezes), 309/97, CEPSA, INF2/12. 

• Neste período foram efetuados as seguintes vistorias e elaborados os respectivos autos, para 

efeitos de recepção provisória ou definitiva de obras de urbanização ou outros: 

o Processo de legalização de alteração n.º 185/09 – Licença n.º 62/11 – vistoria 

promovida nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do RJUE. 

o Vistoria para receção definitiva do campo polidesportivo da Prageira e 

estacionamento junto ao GDP (ocorreu no mês de janeiro, mas por lapso não foi 

incluído no relatório respetivo). 

o L17/01, L17/01 (2.ª), NIPG 14736/12. 

 

Outras Atividades Desenvolvidas na DPOI 

Neste período foram realizadas outras ações diversas, designadamente: 

• Elaboração de relatórios bimensais de atividades desenvolvidas pela DPOI para serem 

presentes em Assembleia Municipal e relatório anual para relatório de gestão do ano transato. 

• Reuniões DPGU e diversas ações relativas ao SIADAP da DPOI e seus colaboradores. 

• Elaboração de proposta para atualização anual de índices a afetar às fórmulas de cálculo de 

taxas e compensações urbanísticas. 

• Elaboradas novas folhas de cálculo de encargos de taxas e compensações urbanísticas. 

• Ida a Tribunal testemunhar sobre vistoria efetuada em 2007 a edifício habitacional (processos 

624/03 e 457/07, incluindo análise prévia dos processos.) 
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• Pesquisa e informação sobre ponto de situação de arranjo da encosta junto à caixa agrícola. 

• Análise e informação do ofício do n.º 2087 do POVT. 

• Informação de processo NIPG 15099/12 sobre infração. 

• Workshop sobre “Campanhas de comunicação de Mobilidade sustentável”, realizadas nos dias 

15 e 16 de outubro na OesteCIM. 

• Workshop sobre “Gestão da Mobilidade sustentável para famílias, jardins-de-infância e escolas”, 

realizadas nos dias 18 e 19 de outubro na OesteCIM. 

• Elaboração de contributo para orçamento de 2013 do município. 

• Elaboração de contributo em colaboração com o serviço municipal de Turismo, para 

candidatura dos Municípios do Oeste ao projeto Quality Coast. 

• Outros serviços não especificados. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

|DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO  

Elaboração de 84 informações sobre diversos assuntos: 

Designação Quantidades 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 25 

HABITAÇÃO SOCIAL 5 

RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM 
MOBILIDADE CONDICIONADA 8 

RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA CARGAS E 
DESCARGAS 4 

RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA COMÉRCIO OU 
RESIDENTES 2 

ARRANJOS EXTERIORES 2 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL 11 

ABRIGOS RODOVIÁRIOS 3 

ARRUAMENTOS 11 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 2 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALVARÁ DE 
UTILIZAÇÃO 2 

TRANSFERÊNCIA DE RUBRICAS - MATERIAIS 4 

PEDIDOS DE JUNTAS DE FREGUESIA 1 

ESCOLAS BÁSICAS 2 

PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL 1 

TOTAL 84 

 

• Elaboração de 14 procedimentos por ajuste direto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

20º do Código dos Contratos Públicos, (elaboração de propostas de aquisição de materiais ou 

prestações de serviço, elaboração de relatório preliminar e final), nomeadamente: 

o Aquisição de tijolo;  

o Aquisição de calçada grossa e miúda; 

o Aquisição de varão para betão A500NR para a obra da Casa Mortuária de Peniche; 

o Aquisição de betão pronto para a obra da Casa Mortuária de Peniche; 

o Aquisição de madeira; 

o Aluguer de dois módulos para instalações sanitárias a colocar na Escola Básica de 

Atouguia da Baleia; 

o Aquisição de tintas; 

o Aquisição de 15 000 ton de tout-venant; 

o Aquisição de lancis; 

o Aquisição de 4 000 m² de pavimento pré-fabricado em betão tipo “pavê”;  

o Aquisição de 224 000 kg de cimento preto normal; 

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

o Aquisição de 2000 ton de betão betuminoso – AC 14 surf (35/50) BB Basáltico; 

o Aquisição de 3500 ton de mistura betuminosa densa – AC 20 Bin (35/50) MDB. 

• Vistoria realizadas: 

o Vistoria aos equipamentos de divertimento da Festa Nossa Senhora da Boa Viagem; 

o Vistoria a diversas habitações sociais; 
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o Vistoria a uma habitação particular no Visconde em Peniche; 

o Vistoria às instalações sanitárias e acessibilidades das praias do concelho, para efeitos 

de atribuição de Bandeira Azul; 

o Duas vistorias ao “Circo Atlas” para efeitos de emissão de licença de recinto itinerante, 

nos termos do Decreto-Lei n.º309/2002 de 16 de dezembro – Licenciamento de 

Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos (Peniche e Ferrel). 

• Estimativas orçamentais efetuadas: 

o Elaboração de mapa de medições e estimativa orçamental da intervenção das 

instalações sanitárias do Futebol Amador de Peniche; 

o Elaboração de estimativa de custo para intervenção no “Recinto do Arraial” em Casais 

Mestre Mendo 

o Elaboração de estimativa de custo para intervenção em campo de jogos solicitada pelo 

Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos de Casais de Júlio  

o Elaboração de estimativa de custo para reparação de um passeio 

o Elaboração de mapa de quantidades do projeto de arquitetura para a concessão do 

snack/bar e supermercado do Parque de Campismo Municipal 

• Elaboração de 5 relatórios de atividades da Divisão de Construção e Conservação; 

• Elaboração de relatório para efeitos de prestação de contas de 2011; 

• Participação na demonstração da aplicação Medidata “Obras Municipais”; 

• Organização das fichas de avaliação de desempenho e fichas de autoavaliação de SIADAP; 

• Elaboração de 4 fichas de caracterização do edificado, sito no Bairro Valverde, no âmbito do 

“Prohabita”; 

• Participação na reunião na Oestecim para a implementação do subprojecto “Arquitetura de 

sistemas”; 

• Elaboração do Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-obra, Plano de Equipamentos e Planta de 

estaleiro para integrarem no Plano de Segurança e Saúde da obra “Construção da Casa 

Mortuária de Peniche”;  

• Elaboração do relatório anual 2011; 

• 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 da DCC; 

• Resposta ao “Inquérito à caracterização de habitação social 2011”, solicitado pela Divisão de 

Planeamento de Intervenção Social; 

• Efetuados 34 encaminhamentos para as diversas secções da DCC: 

DESIGNAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

HABITAÇÕES SOCIAIS 10 

ARRUAMENTOS 9 

ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS-DE-INFÂNCIA 3 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 2 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MUNICIPAIS 1 

FESTIVIDADES 4 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 5 

TOTAL 34 

 

 



112|213 
Município de Peniche  
 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

• Participação em diversas reuniões, nomeadamente: 

o Intervenção no Parque de Campismo Municipal; 

o Construção de passeio na Rua da Paz em Ferrel; 

o Intervenção no acesso à Praia dos Frades em S. Bernardino; 

o Estudo urbanístico do Largo 5 de outubro/Largo dom Pedro/Rua José Estevão/Campo 

da República; 

o Construção da Casa Mortuária de Peniche; 

o Beneficiação da Feira da Bufarda; 

o Colocação de semáforos na Avenida da Praia em Casais do Baleal; 

o Ampliação do edifício e remodelação do pátio da Escola Básica de Geraldes; 

o Intervenção nos pátios interiores do Bairro Luís de Camões; 

o Sinalização no Largo das Plameiras em S. Bernardino; 

• Articulação com a Secção de Contabilidade relativamente à prestação de contas de 2011; 

• Articulação com a Secção de Aprovisionamento, relativamente a processos de concurso, 

aquisição de materiais e criação de centros de custo; 

• Articulação com o Serviço de Ação Social, relativamente a intervenções em habitações sociais; 

• Apoio técnico aos Armazéns Gerais, Secção de Canalização, Pintura e Sinalização, Secção de 

Carpintaria, Secção de Asfaltamento e Secção de Pedreiros. 

 

Obras efetuadas pela Secção de Pedreiros, Secção de Carpintaria, Secção de Canalização, Pintura e 

Sinalização e Secção de Asfaltamento 

No decurso do ano de 2012 efetuou-se diversas intervenções, nomeadamente: 

 Reparações diversas em habitações sociais; 

 Reparações diversas em Escolas Básicas e Jardins-de-infância; 

 Manutenção e reparação de passeios e arruamentos, salientado: 

o Construção de valetas na Estrada Municipal 571 em Casais de Mestre Mendo; 

o Asfaltamento no cruzamento da Rua Heróis do Ultramar, Rua João Matos Bilhau, Rua 

Gago  

o Coutinho em Peniche; 

o Intervenção na Rua de Baixo em Lugar da Estrada. 

 Reparações diversas no Parque de Campismo Municipal; 

 Manutenção e conservação de parques infantis; 

 Manutenção e conservação de parques de estacionamento, salientando: 

o Intervenção no parque de estacionamento do Molhe Leste; 

o Colocação de pórtico e pilaretes no parque de estacionamento do Baleal. 

 Manutenção e conservação de instalações sanitárias e balneários públicos; 

 Pequenas reparações em edifícios municipais; 

 Reparação de escadas, vedações e passadiços em madeira tratada dos acessos às praias; 

 Implementação e reparação de sinalização vertical e horizontal, salientando: 

o Implementação de sinalização rodoviária no Largo das Palmeiras em S. Bernardino; 

o Marcação de estacionamento em frente ao Tribunal; 

o Remarcação de linhas contínuas, raias oblíquas delimitadas por linhas contínuas e 

setas de seleção na Avenida do Porto de Pesca em Peniche.   
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 Reparações diversas na Ilha da Berlenga; 

 Limpeza de Rios; 

 Intervenção em diversos caminhos agrícolas, salientando: 

o Caminho da Figueira da Rainha em Casais Brancos; 

o Caminho do Raimogo em Casais Brancos; 

o Caminho das Bandurras em Casais Brancos; 

o Caminho do Moinho Velho em Ferrel; 

o Caminhos na Papôa. 

Seguidamente enuncia-se as obras de relevo que se realizaram ou iniciaram no ano de 2012: 

INTERVENÇÕES 
VALOR DOS 
MATERIAIS 

 

VALOR DA 
 MÃO-DE-OBRA 

 

VALOR DO 
EQUIPAMENTO 

 
OBSERVAÇÕES 

Reabilitação de habitações no Bairro 
do Calvário: Habitação n.º33 

1.374,55 € 61,88 € - 
A obra ainda não 

terminou 

Reabilitação de habitações no Bairro 
do Calvário: Habitação n.º94 

555,54 € 4.260,14 € - 
A obra ainda não 

terminou 

Remodelação de balneário B6 do 
Parque de Campismo Municipal 

24.889,27 € 37.446,94 € 1.911,01 € Concluído 

Ampliação do edifício e remodelação 
do pátio da Escola Básica de Geraldes 

32.040,86 € 42.290,30 € 10.060,37 € Concluído 

Intervenção na Rua João de Deus e 
Rua das Âncoras em Peniche – Proc. 
08/99 LAROESTE 

12.010,71 € 15.690,64 € 11.646,36 € 
A obra ainda não 

terminou 

Intervenção no acesso à Praia dos 
Frades em S. Bernardino 

4.810,90 € 27.418,74 € 13.194,28 € Concluído 

Requalificação dos pátios interiores 
do Bairro Luís de Camões 

4.648,71 € 22.738,00 € 1.749,33 € Em curso 

Construção da Rotunda da Avenida 
Paulo VI com a Rua General 
Humberto Delgado em Peniche 

46.065,56 € 30.002,36 € 23.438,39 € Concluído 

Execução de ponte na Rua Casal da 
Ordem em Bolhos 

4.220,38 € 11.820,47 € 12.960,53 € Concluído 

Abertura de valas para passagem de 
cabos, para a semaforização do 
cruzamento entre a Rua Gago 
Coutinho e Rua Sacadura Cabral, Rua 
Dr. João Matos Bilhau e Rua Heróis 
do Ultramar 

5.262,43 € 8.404,29 € 2.489,97 € Concluído 

Construção da Casa Mortuária de 
Peniche 

14.622,35 € 10.398,15 € 5.543,23 € Em curso 

Intervenção no Campo de Futebol 
Amador de Peniche 

12.876,45 € 20.267,22 € 2.249,88 € Concluído 

      Nota: Os valores apurados dizem respeito aos Armazéns 1 (Armazéns Gerais), 12 (Canalização), 13 (carpintaria) e 

14 (Sinalização). 

  



114|213 
Município de Peniche  
 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

|DIVISÃO DE GESTÃO DE EMPREITADAS E INFRAESTRUTURAS  

 

A atividade desenvolvida pela divisão durante o ano de 2012 relacionou-se basicamente no setor de 

gestão das empreitadas de obras públicas. 

A Câmara Municipal no ano de 2012 efetuou adjudicações de empreitadas de obras públicas no valor de 

398.179,17€, sendo o valor acumulado das adjudicações das obras em curso por empreitada no ano de 

2012 de 6.372.381,65€. O valor total dos trabalhos realizados nas obras públicas durante o ano foi de 

2.099.376,62€, acrescido da revisão de preços no valor de 137.252,35€, de acordo com os dados 

fornecidos pelos quadros de despesa anexos.  

A atividade da divisão compreendeu essencialmente: o acompanhamento e gestão das obras municipais 

executadas por empreitada; fiscalização direta das empreitadas e assegurar a representação técnica do 

dono de obra. Salienta-se no entanto a relação de trabalho que a divisão tem de ter com os vários 

departamentos da CMP e SMAS, em projecto e concretização das especialidades de uma obra, bem 

como o estabelecimento e verificação da segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Na Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas, foram também efectuadas outras tarefas: 

 Organização das atividades da divisão de acordo com os objectivos definidos superiormente; 

 Distribuição, organização e controlo da execução dos trabalhos desenvolvidos pela divisão; 

 Elaborar pareceres técnicos e informações sobre os assuntos relacionados com a divisão; 

 Rentabilização dos recursos humanos com introdução novas técnicas e metodologias de 

trabalho; 

 Divulgação das ações de formação possíveis de realizar pelos elementos da divisão, com 

aconselhamento temático; 

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

de empreitadas; 

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

controlo de faltas, acompanhamento dos assuntos relacionados com os funcionários; 

 Colaborar na elaboração do Plano e Orçamento da Câmara Municipal; 

 Colaborar com a Divisão de Construção e Conservação sempre que seja necessário, 

assegurando a diretoria do Departamento de Obras Municipais, durante os períodos de férias e 

faltas; 

 Participar nas reuniões de câmara, para apoio técnico ao executivo da Câmara Municipal; 

 Colaboração com a Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas na elaboração dos 

projectos, sempre que seja solicitado, prestando apoio técnico na definição de materiais de 

construção a aplicar, métodos e técnicas de construção, apoio na medição e orçamentação de 

um projecto, previsão dos 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; 
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Obras por Empreitada 

Obras de Recuperação do Fosso das Muralhas 

Consignação da empreitada a 29/04/10 

Situação da empreitada em 2012 

 

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 firma Afaplan. 

A Fiscalização externa da empreitada entrou em funções no dia 15 de novembro de 2010. 

O valor dos trabalhos realizados no ano de 2012 foi de 1.579.989,74 €, relativos aos trabalhos previstos 

no contrato inicial e 98.981,96€, relativos a trabalhos imprevistos constantes no 2º contrato adicional. 

Foram efetuadas revisões de preços de preços da empreitada, durante o ano de 2012, no valor de 

110.659,18 €. 

   

Fotografia 1 - Execução da estrutura da Eclusa                    Fotografia 2 - Vista da Eclusa 

A empreitada teve trabalhos a mais no valor de 866.298,96€, correspondendo: 6.500,00€ ao1ºcontrato 

adicional, relativos aos trabalhos imprevistos de proteção subaquática dos destroços do Lugre 

Compostellana; 859798,96€ ao 2ºcontrato adicional, relativos aos trabalhos imprevistos de execução de 

micro-estacas na ponte rodoviária, no valor parcial de 90.032,00€ e a trabalhos imprevistos de 

solidificação e impermeabilização da base da eclusa, no valor parcial de 769.766,96€. 

   

Fotografia 3 - Vista da Eclusa                                      Fotografia 4 - Vista da Eclusa 
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Elementos da Conta 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 

Prorrogação do prazo 310 dias 

Contrato Adicional n.º1, 2010 6.500,00€ 

Contrato Adicional n.º2, 2011 859.798,96€ 

Total de Trabalhos Normais Realizados 2010 1.100.259,55 € 

Total de Trabalhos Normais Realizados 2011 882.218,69 € 

Total de Trabalhos Normais Realizados 2012 1.579.989,74 € 

Total de Trabalhos a Mais Realizados 2010 6.500,00 € 

Total de Trabalhos a Mais Realizados 2011 760.907,01 € 

Total de Trabalhos a Mais Realizados 2012 98.891,96 € 

Revisão de Preços em 2010 17.209,23 € 

Revisão de Preços em 2011 88.361,89 € 

Revisão de Preços em 2012 110.659,18 € 

Custo da empreitada em 2010 1.123.968,78 € 

Custo da empreitada em 2011 1.643.125,70€ 

Custo da empreitada em 2012 1.789.540,88 € 

Custo acumulado da empreitada em 2012 4.556.635,36€ 

 

Remodelação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche 

Consignação da empreitada a 10/11/2010 

Situação da empreitada em 2012 

Os trabalhos da empreitada foram iniciados em novembro de 2010. 

No ano de 2012 foi efetuada a revisão de preços definitiva da empreitada, correspondendo um 

acréscimo de 171,17€. 

   

Fotografia 5 - Vista do alçado principal do CCT          Fotografia 6 - Vista do cais de embarque 
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Elementos da Conta 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 € 

Total de Trabalhos Realizados 2011 202.178,28€ 

Revisão de Preços em 2011 3.907,78€ 

Revisão de Preços em 2012 171,17 € 

Custo da empreitada em 2012 171,17€ 

Custo acumulado da empreitada em 2012 236.422,32 € 

 

Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche 

Consignação da empreitada a 22/04/2010 

Situação da empreitada em 2012 

Os trabalhos da empreitada foram iniciados em abril de 2010. 

No ano de 2012 foram realizados trabalhos no valor de 420.494,92€. Foi efetuada a revisão de preços 

dos trabalhos realizados no valor de 26.422,00€. 

   

Fotografia 7 - Vista do alçado nascente                              Fotografia 8 - Vista do alçado sul 

 

Elementos da Conta 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 335 Dias 

Total de Trabalhos Realizados 2010 126.906,62 € 

Total de Trabalhos Realizados 2011 696.940,40€ 

Total de Trabalhos Realizados 2012 420.494,92 € 
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Revisão de Preços em 2011 20.789,00€ 

Revisão de Preços em 2012 26.422,00 € 

Custo da empreitada em 2011 717.729,40€ 

Custo da empreitada em 2012 446.916,92 € 

Custo acumulado da empreitada em 2012 1.291.552,94€ 

 

   

Fotografia 9 - Vista do alçado principal                  Fotografia 10 - Vista do alçado poente 

 

Proc. N.º Empreitada Empreiteiro Valor da Adjudicação 

438.8/DOM 
Remodelação do Edifico 

Municipal António 
Bento 

Consórcio constituído pelas empresas 
Arada – Engenharia e Gestão de 

Empreitadas, Lda e Manindustria – 
Conservação e Manutenção Industrial, 

Lda 

398.179,17€ 

Total das Adjudicações em 2012 398.179,17€ 

 

SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS 

Apresenta-se sucintamente o resumo das atividades desenvolvidas, durante o período decorrido entre e 

01.01.2012 a 31.12.2012, pelo setor de fiscalização de Obras e Loteamentos afeto à Divisão de Gestão 

de Empreitadas e Infraestruturas Urbanísticas. 

 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LOTEAMENTOS 

Loteamentos Fiscalizados e Vistoriados 

 L8/99 – Laroeste Construções Lda, “Lapa do Urso”, Peniche – Rampa de acesso à Garagem lote 

2 

 L20/00 – Submerci – Construção e Urbanizações, Lda – “Casal da Carreira”, Bufarda 

 L12/99 – Pedra e Lar, Construção Civil, Lda – Casais de Júlio, Atouguia da Baleia 

 L16/00 – Tolca, Construção Gestão Patrimonial e Comércio, S.A. – Fonte do Rosário 

 L2/05 – Silrreira – Construções, Lda – “Rua Principal”, Bufarda 

 L3/08 – Conventopen Imobiliária e Construção S.A., “Convento”, Peniche 

 L6/04 – Civiserra, Lda, “Pedreira”, Serra d’El Rei 

 L1/93 – Construções Penichense, Lda, “Rua do Lapadusso”, Peniche 

 L10/98 – João Manuel da Fonseca, “Outeiro da Aroeira” ou “Percebal”, Atouguia da Baleia 
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 L17/01 – Martinho da Conceição Marques, Coimbrã 

 L28/92 – Gustavo Ramos Ricardo e Outros - Casal de São Bernardino 

 L10/08 – Maria Rosa da Conceição Jorge 

 L17/98 – Construções, José Manuel Martins, Lda, Pissa Barros 

 L11/98 – Grafi, Sociedade Imobiliária, Lda, “Outeiro da Aroeira e Capelão” 

 L9/97 – J.C. Carreira Construções, S.A. 

 L7/97 – Rogério Lopes Barardo e Outros 

 L28/92 – Gustavo Ramos Ricardo e Outros - Casal de São Bernardino 

A estes acrescem, todos os loteamentos que foram visitados, na sequência dos pedidos de licenças de utilização, 

respetivos 

 

ANÁLISE DE PROCESSOS 

Elaboração de 57 informações relativas aos processos analisados, nomeadamente: 

Loteamentos informados 

 L20/00 – Submerci – Construção e Urbanizações, Lda – “Casal da Carreira”, Bufarda 

 L12/99 – Pedra e Lar, Construção Civil, Lda – Casais de Júlio, Atouguia da Baleia 

 L1/99 – João Batista da Costa Ramos, “Casal da Cruz”, Consolação 

 L2/97 – Celestino Gomes Almeida e Outros, “Lapa do Urso”, Peniche 

 L17/98 - Sociedade de Construções José Manuel Martins, “Pisa Barros” 

 L10/91 – Amador, Lda – Casal Manuel Dias, Serra d’El Rei 

 L15/00 – Inbox, Promoção, Lda - Mato das Eiras, Coimbrã 

 L6/04 – Civiserra, Construções, Lda – “Pedreira”, Serra d’El Rei 

 L16/00 – Tolca, Construção Gestão Patrimonial e Comércio, S.A. – Fonte do Rosário 

 L18/01 – Penichelar, Lda – “Pedras Muitas”, Casais do Baleal 

 L8/99 – Laroeste, Construções, Lda, Lapa do Urso, Peniche 

 L11/98 – Grafi – Sociedade Imobiliária, Lda, Outeiro da Aroeira e Capelão Consolação 

 L2/05 – Silrreira, Lda, “Fonte”, Bufarda 

 L28/92 – Gustavo Ramos Ricardo e Outros - Casal de São Bernardino 

 L12/99 – Pedra e Lar, Construção Civil, Lda – Casais de Júlio, Atouguia da Baleia (2) 

 L16/98 – A Construtora de Ribafria, Lda – Cabanas, Lugar da Estrada 

 L21/99 – António Teodoro e Outros – Lugar do Cerco, Ferrel 

 L20/00 – Submerci – Construção e Urbanizações, Lda – “Casal da Carreira”, Bufarda 

 L03/08 – Conventopen, Imobiliária e Construção, S.A. 

 L8/00 – Mateus Ventura Pereira Marteleira 

 L10/08 – Maria Rosa da Conceição Jorge 

 L16/99 – José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos 

 L1/98 – “Francisco José Carvalho Marçalo” 

 L13/99 – “Construções Casal Moinho”, Lda 

 L17/01 – “Martinho da Conceição Marques” 

 L2/05 – Silrreira, Lda, “Fonte”, Bufarda 

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

Agendamento e participação em reuniões, com técnicos e promotores 

Atendimentos aos munícipes e técnicos para esclarecimento de dúvidas 
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Realização de fichas informativas relativas aos loteamentos 

Vistorias – Loteamentos 

Dia da Vistoria Nome/ Local 

06.03.2012 
Receção Provisória Total – L10/98 - “Rua do Talefe, Ferrel” 

em nome de Maria Jorge 

09.05.2012 
Receção Provisória Total – L17/01 - Martinho da Conceição 

Marques, Coimbrã 

 

Empreitadas – Acompanhamento de Obra e Vistorias 

Acompanhamento à Obra – Centro de Alto Rendimento de SURF e participação nas reuniões realizadas 

nos dias: 19.01.2012, 26.01.2012 e 27.01.2012 

Dia da Vistoria Nome/ Local 

17.01.2012 
Receção Definitiva – Parque Urbano: Campo Polidesportivo 

da Prageira e Estacionamento junto ao G.D.P. 

 

Informações diversas 

 Elaboração de Estimativa Orçamental, Rua do Casal da Cruz – Atouguia da Baleia  

 Elaboração de Estimativa Orçamental, Rua do Dora – Ferrel 

 Elaboração de Estimativa Orçamental, Travessa dos Montes – Serra d’El Rei 

 Elaboração de Estimativa Orçamental, Bairro dos Violas - Peniche 

 Solicitação de Pavimentação na Rua dos Galos – Lugar da Estrada 

 Condições de manutenção do piso sintético em placas de borracha SBR – Parque infantil do 

Jardim Principal de Peniche 

 Piso degradado. Fonte do Rosário, Peniche 

 Colocação de Lombas redutoras de velocidade – Estrada Principal, Bufarda 

 Alvará de utilização – Gilberto da Graça Pedro 

 Obras de Conservação – Visitas às escolas EB1 e Jardins-de-infância – Concelho de Peniche 

 Pedido de autorização para cultivo em terreno municipal - Relva Longa, Peniche 

 Fachada em risco de colapso para a via pública – Rua da Azinhaga do Hospital n.º4, Peniche 

 Viatura danificada, parque de estacionamento do tribunal de Peniche 

 Piso degradado – Rua Cruz da Légua, Alto Foz 

 Marcação de Lugar de estacionamento - Rua Arquiteto Paulino Montez, Peniche 

 Pedido de marcação de lugar de estacionamento – Centro de Solidariedade e Cultura de 

Peniche – “O Aconchego”; 

 Pedido de marcação de lugar de estacionamento, Rua Arq. Paulino Montez-Figuras Lendárias, 

Lda; 

 Pedido de colocação de sinalização, Rua de Moçambique - António Lopes Costa; 

 Obras de demolição e ocupação da via pública, Rua de Santo António, Peniche - Jorge 

Bettencourt; 

 Alteração de certidão de P.H. – Mário Pereira, Canalizações, Lda 

 Aditamento ao requerimento de Propriedade Horizontal – Construções Raça Unipessoal, Lda 

 Pedido de informação sobre “Raias Amarelas” em frente ao Pingo Doce – Fernando Carradas 

 Reserva de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada – Rui João de Almeida 

 Aquisição e autorização para colocação de 8 placas de indicação “CIAB” (3 inf.) 

 Reclamação sobre queda na via pública 
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 Eliminação de passadeira e reposicionamento da mesma, na Rua General Humberto Delgado – 

pedido da Junta de Freguesia de Ajuda 

 Elaboração de estimativa orçamental – Aprivenda, Adm. Imobiliária, Lda 

 Alteração de sinalização vertical – Consolação 

 Proposta de Melhoria de Acessibilidades – Bairro Peniche III 

 Parque de estacionamento subterrâneo – Empreendimento “Jardins-do-mar” 

 Reclamação sobre queda na via pública 

 

Estimativa Orçamental e Outras Propostas 

Estimativa Orçamental – Demolição e obras de recuperação – Edifício sito no Gaveto da Rua Afonso de 

Albuquerque com Travessa N.ª S.ª da Conceição 

 

Informações Certidões de Propriedade Horizontal 

 Maria da Silva Almeida 

 Imoplaneta, Lda 

 Laura Maria Gomes Silvério Ganhão 

 Lídia da Conceição Martins Carvalho 

 Francisco Marçalo – Construção Civil, Lda 

 Maria de Lurdes Saramago (pedido de emissão de certidão) 

 Miguel Dâmaso Maneta e David Peixoto (Divisão de Edifício em unidades suscetíveis de 

utilização independente) 

 

Informações Certidões de Infraestruturas 

 L28\1992 – Casais De São Bernardino, Atouguia da Baleia 

 L15\00 - Inbox – Promoção Imobiliária, Lda – Mato das Eiras, Coimbrã 

 L3_1992 – “Carqueija” ou “Cercas” – Ferrel 

 L12_99 – “Pedra e Lar” – Construção Civil, Lda, Casais de Júlio 

 L10_91 – Amador, Lda – Casal Manuel Dias, Serra D’El Rei 

 L28_86 – Sirusa Soc. de Investimentos Rurais e Urbanos, Lda 

 L10_02 – “Rua da Fonte Boa” – Bairro Dominguinhos 

 L8_99 – Laroeste – Construções, Lda 

 L3_1992 – “Carqueija” ou “Cercas” – Ferrel 

 L12_99 – “Pedra e Lar” – Construção Civil, Lda, Casais de Júlio 

 

Alvarás de Autorização de Utilização 

Elaboração de 28 informações na sequência de pedidos de alvarás de autorização de utilização 

Processo de Utilização n.º Nome 

109/12 Habipen, Lda 

108/12 Glória Maria Vieira Paiva Amador 

96/12 Ludgero Gomes – Construções, Lda 
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Processo de Utilização n.º Nome 

74/12 Imoplaneta, Lda 

46/12 Amador, Lda 

50/12 Manuel Ferreira Teixeira 

55/12 André Manuel Veiga Martins 

57/12 Civiserra, Construções, Lda 

61/12 José da Silva Lopo e Outra 

28/12 Construções Penichense, Lda 

16/12 Soc. Const. José Manuel Martins, Lda 

14/12 Construções Pedras Muitas, Lda 

13/12 João Ricardo da Conceição 

12/12 Gilberto Gomes Sebastião 

11/12 Torres, Martins & Franca, Lda 

10/12 Vitalino Jesus Gomes 

25/12 Rui Miguel Neves Augusto 

28/12 Construções Penichense, Lda 

34/12 Penichelar, Lda 

46/12 Amador, Lda 

50/12 Manuel Ferreira Teixeira 

2/12 Becalis, Lda 

7/12 Luís José Ferreira Gomes 

Deslocações/visitas aos locais para verificação de infraestruturas. 

Análise dos respetivos processos de Loteamento 

 

Propriedade Horizontal – Art.º 1415 Código Civil 

Dia da Vistoria Nome/ Local 

19.07.2012 Construções Raça Unipessoal, Lda 

24.08.2012 Francisco José Gomes Duarte 

31.05.2012 Imoplaneta, Imobiliária e estudos Unipessoal, Lda 

25.05.2012 Joaquim Arnaldo Henriques Aniceto 

12.01.2012 Maria Hortense Martins 

01.02.2012 Laura Silvério Ganhão 

16.11.2012 Ferreira & Henriques, Lda 

14.12.2012 Maria Fernanda Martins Garcia 

27.12.2012 Maria Silvino Caixeiro Agostinho 

27.12.2012 Rosa Maria Conceição Costa 

27.12.2012 Silvino Garcia Florindo 

 

Estudo e análise de processos 

Elaboração dos 11 Auto de Vistoria 

Atendimento a munícipes, para esclarecimento de dúvidas no que respeita aos respetivos 

requerimentos 

 

Vistorias dessegurança e Salubridade - Art.º 89 e 90 RJUE 

Elaboração de 9 Autos de Vistoria 

Dia da Vistoria Local 

07.11.2012 Rua António Cervantes, n.º 126 e n.º 128 - Conceição 

19.11.2012 Rua Marechal Gomes Freire de Andrade, n.º 6 e n.º8, Ajuda 
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22.11.2012 Travessa da Republica, n.º3, S. Pedro 

03.07.2012 Rua Cabo Avelar Pessoa, lote 3, n.º 37, Peniche 

03.07.2012 Rua Afonso de Albuquerque, n.º 3, Peniche 

03.07.2012 Rua Fonte dos Dominguinhos, Peniche 

03.07.2012 Rua do Ouro, n.º 21 e 23, Atouguia da Baleia 

19.07.2012 Rua da Saudade, n.º29, Peniche 

08.08.2012 Rua da Dora, Ferrel 

 

Atendimentos 

Data Requerente Assunto 

20.12.2012 Sr. Manuel Jesus Reclamação – Regueira, Coimbrã 

07.05.2012 Silvino Ferreira Esclarecimentos de Propriedade Horizontal 

09.05.2012 Eng.º Nuno Rainha Esclarecimento a cerca do loteamento L10/98 

29.08.2012 Sr. Martinho Conceição Esclarecimento a cerca do loteamento L17/01 

30.08.2012 Sr. José Garcia Esclarecimento a cerca do loteamento L12/99 

03.09.2012 Sr. José Garcia Esclarecimento a cerca do loteamento L12/99 

04.09.2012 Sr. Ludgero Gomes Esclarecimento a cerca do loteamento L28/92 

04.09.2012 Eng. Francisco Carinhas Esclarecimentos de Propriedade Horizontal 

04.09.2012 Sr. Daniel Clara Esclarecimentos de Propriedade Horizontal 

16.01.2012 Sr. José Rui Cordeiro Pinto Esclarecimento a cerca do loteamento L16/99 

16.01.2012 Eng. Telmo Ferreira Esclarecimento a cerca do loteamento L20/00 

30.01.2012 Sr. Américo Rapaz Esclarecimentos de Propriedade Horizontal 

01.02.2012 Eng. Nuno Rainha Esclarecimento a cerca do loteamento L13/99 

 

Quadro resumo 

 TOTAIS 

Informações  

Loteamentos 57 

Certidões de P.H. 7 

Certidões de Infraestruturas 10 

Alvarás de Utilização 28 

Juntas de freguesia - 

Diversas (e Estimativas Orçamentais) 32 

Vistorias 

Fiscalização de Loteamentos (visitas) 30 

Propriedades Horizontal 11 

Alvarás de Utilização 28 

Segurança e Salubridade 9 

Receção Infraestruturas Urbanísticas 2 

Empreitada P.U. 1 

Autos 

Propriedade Horizontal 11 

Segurança e Salubridade 9 

Receção Provisória Total I.U. 2 

Receção Definitiva P.U. 1 

Relatórios 

Relatório de Atividades bimensal 4 

Atendimentos (número estimado) 75 
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DEPARTAMENTO ENERGIA E AMBIENTE  

 

|DIREÇÃO DE DEPARTAMENTO E PROJETO DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO  

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade dos SHL – ISO 9001 

Continuação das atividades desenvolvidas relativas ao projeto de implementação do Sistema de Gestão 

da Qualidade dos SHL, nos vários serviços envolvidos, incluindo os que responsáveis por processos de 

suporte. A certificação foi atribuída por 3 anos, com auditorias anuais ao Sistema, e terminou no dia 26 

de julho de 2012. 

 

Gestão DEA: 

Coordenação dos diversos serviços do DEA, incluindo o acompanhamento, e orientação das principais 

atividades de Gestão Ambiental; 

• Despacho de todo o expediente – 2913 documentos que deram entrada no DEA, neste período. 

• Orientação, apoio e despacho das propostas de aquisição promovidas pela DASU. 

• Acompanhamento e planeamento das atividades a desenvolver pelas técnicas de Arquitetura 

paisagista. 

• Acompanhamento e planeamento das atividades pelos serviços de Informática e SIG. 

• Continuação das atividades desenvolvidas relativas ao projecto de implementação do Sistema 

de Gestão da Qualidade dos SHL, enquanto gestor da Qualidade; 

• Elaboração de documento para avaliação superior da situação de Gestão do Serviço de Higiene 

e Limpeza, considerando os recursos humanos e materiais disponíveis para 2012; 

• Informar superiormente das dificuldades de gestão de recursos humanos dos SHL no último 

trimestre de 2012, considerando a deficiência de recursos, anteriormente manifestada, e os 

dias de férias que os trabalhadores ainda tinham para gozar; 

• Comunicação superior das condições de funcionamento da ETRS e nas implicações na 

prestação do serviço de recolha de RSU no Concelho; 

• Coordenação de todas as atividades e tarefas necessárias à realização da feira no “novo” 

recinto: 

o Continuação da implementação do modelo de controlo de entradas e cobrança pelos 

serviços municipais com o apoio da PSP,  

o Informações sobre ocorrências e solicitações diversas; 

o Gestão das feiras mensais. 

o Proposta de abertura de processos de inquérito a feirantes, para perda de lugar por 

ausência sistemática à feira mensal; 

• Gestão da utilização dos Autocarros Municipais e das viaturas; 

• Apoio à intervenção de manutenção nos elevadores do edifício COOSOFI; 

• Contatos com a EDP, PT e CABOVISÃO, sobre diversos assuntos relevantes para o município; 

• Tratamento de informação sobre produção de RSU no concelho de Peniche com análise de 

diversos indicadores; 

• Pareceres sobre processos de loteamentos particulares; 

• Acompanhamento do funcionamento do serviço de manutenção do PU, incluindo o 

planeamento de tarefas a executar pelos Serviços de Espaços Verdes do Município; 

• Monitorização regular do Rio de S. Domingos, particularmente das condições na sua FOZ; 
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• Autorização de RQI´s no Sistema de Gestão Documental; 

• Participação em várias reuniões na OesteCIm, no âmbito do projeto SAMA, em particular na 

implementação do sub-projeto “Arquitetura de Sistemas”; 

• Solicitação de orçamentos de IP à EDP; 

• Análise e parecer relativo a diversos processos de aquisição de coval perpétuo e de colocação 

de revestimentos. 

• Proposta de abertura de procedimento concursal e análise das propostas para o fornecimento 

de energia elétrica a diversas instalações da autarquia, alimentadas em Média Tensão ou Baixa 

Tensão Especial; 

• Avaliação da solução técnica adequada para a redução da energia elétrica reativa consumida 

nas instalações das piscinas municipal, para redução dos custos energéticos daquela instalação; 

• Elaboração do relatório trimestrais, no âmbito do SIADAP 1; 

• Avaliação no âmbito do SIADAP 3; 

• Definição das condições de ligação por fibra Ótica dos sistemas informáticos da CMP e SMAS; 

• Participação na comissão de receção da obra do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia; 

• Proposta das praias a candidatar às 7 Maravilhas – Praias de Portugal”; 

• Contatos diversos para avaliação das condições de Matrícula de Máquinas e veículos Especiais, 

obrigatória em 2012 e gestão do respetivo processo; 

• Elabora projeto de decisão de adjudicação do serviço de “técnico responsável pelas instalações 

elétricas das piscinas municipais; 

• Participação em duas reuniões sobre o processo Prohabita e parecer sobre os processo técnicos 

da competência do DEA; 

• Apreciação das propostas de semaforização apresentadas ao município no âmbito do concurso 

aberto, nas componentes de manutenção preventiva e retificativa; 

• Apoio às tarefas de instalação da nova semaforização; 

• Colaboração com a Divisão financeira no âmbito da análise das propostas de fornecimento de 

combustíveis ao município em 2012; 

• Apresentação de elementos sobre as características e gestão do Pinhal do Vale Grande, em 

colaboração com o Gabinete Técnico Florestal, com, novamente, proposta de elaboração de 

um plano de gestão para o Pinhal. 

• Contatos e avaliação de equipamentos de digitalização A0 adequados ao serviço a desenvolver 

no âmbito da reavaliação de imóveis; 

• Análise e parecer relativo a diversos processos de aquisição de coval perpétuo e de colocação 

de revestimentos. 

• Participação na reunião da CCA relativa ao SIADAP 2 e 3; 

• Informação superior sobre os fatores e fundamentos utilizados na Iluminação Pública, para 

apoio a decisão sobre a gestão da IP no concelho; 

• Proposta de modelo de critérios a considerar em procedimento concursal para aquisição do 

serviço de comunicações móveis; 

• Avaliação da intervenção a efetuar na escola n.º 3, na sala destinada ao funcionamento da 

Rendibilros; 

• Avaliação no local (com o Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Junta de Freguesia da 

Conceição e técnicos municipais) das condições de execução do projeto desenvolvido pelo 

gabinete de arquitetura paisagista para diversos espaços públicos do bairro Luís de Camões; 

• Reenvio superiormente da estimativa do custo da intervenção, na parte elétrica, na instalação 

do SNACK-BAR do Parque Municipal de Campismo; 

• Elaboração de contributo do DEA para documento de trabalho sobre a situação de assuntos 

relacionados com a gestão do litoral e das “águas interiores”; 
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• Elaboração de estimativa de custo para a obra de remodelação/manutenção do edifício de 

apoio ao Campo de Futebol da Fonte Boa; 

• Participação na ERSAR em sessão de esclarecimento sobre a preparação, e envio  pela 

autarquia, de indicadores de 2ª geração produzidos por aquela entidade reguladora; 

• Gestor do processo que permitiu à autarquia ser galardoada pela Agência de Modernização 

Administrativa, em 2012, com a medalha de ouro na implementação de medidas no âmbito do 

“SIMPLEX Autarquico” no ano 2010/2011. 

• Proposta de renovação do licenciamento dos produtos Microsoft; 

• Elaboração de relatórios para adjudicação da renovação/licenciamento de soluções antivírus 

para proteção do sistema informático do município; 

• Gestão e acompanhamento de ação de demonstração de aplicação para gestão de atividades 

relativas às obras municipais, integrado com o sistema de informação da autarquia; 

• Informação sobre a situação de horas extraordinárias do serviço de oficina municipal; 

• Participação em ação de sensibilização sobre o novo Sistema de Gestão de Utilizadores da 

plataforma da administração pública; 

• Apreciação e avaliação do relatório de estágio do técnico de informática, Sr. Ricardo Fernandes; 

• Acompanhamento do serviço da oficina municipal, considerando os constrangimentos 

impostos pela lei dos compromissos às aquisições de bens e serviços, procurando minimizar os 

efeitos sobre o regular funcionamento dos serviços operativos da autarquia; 

• Palestrante nas 7ª Jornadas de Gestão do Território, promovidas de Instituto Politécnico de 

Tomar, com uma apresentação subordinado ao tema “ O Sistema de Informação Geográfico na 

Região Oeste”; 

• Apoio aos procedimentos de passagem de TV analógica para digital nos bairros sociais e 

serviços da autarquia; 

• Participação na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 

• Acompanhamento das atividades operativas de preparação da época balnear, nas zonas 

balneares do concelho; 

• Elaboração de elementos para apoio a procedimentos concursais para contratação de 

trabalhadores, a realizar pela Divisão Administrativa; 

• Júri de diversos procedimentos concursais para contratação de trabalhadores; 

• Apoio a várias intervenções operativas de manutenção de equipamentos da Ilha da Berlenga; 

• Acompanhamento de intervenção de fiscalização da ASAE ao parque infantil do Jardim do 

Baluarte; 

• Vistoria das praias candidatas ao Galardão “Bandeira Azul da Europa”; 

• Envio de contributos do DEA para programa de redução de custos, considerando as exigências 

da “Lei dos Compromissos”; 

• Várias intervenções de apoio aos processos administrativos/operativos de instalação do arraial 

em honra de Nª Sª da Boa Viagem; 

• Planeamento com o Serviço de Higiene e Limpeza da metodologia para a continuação da 

lavagem dos equipamentos de deposição de RSU, na sequência das orientações superiores 

recebidas; 

• Acompanhamento da EDP para efetuar o levantamento no terreno das luminárias de IP a 

desligar , na sequência da deliberação de Câmara; 

• Reunião com o Sr. Vice-Presidente, e outros serviços, para avaliação das condições para 

execução da obra da Cada Mortuária por administração direta; 

• Análise do projeto da obra da Casa Mortuária, com elaboração de medições de diversos 

materiais, por lotes, necessários à execução da respetiva obra; 

• Elaboração de propostas de concursos para aquisição dos materiais, por fases, da Casa 

Mortuária; 
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• Apoio à organização da iniciativa promovida pela União Europeia, designada por “Perto dos 

Cidadãos”; 

• Apoio à execução da instalação elétrica, na ampliação efetuada na escola EB1 de Geraldes; 

• Reunião com técnico do Instituto de Reinserção Social para definição dos termos de inserção 

do Serviço de Espaços Verdes de um cidadão que vai cumprir pena através de serviço cívico a 

prestar naquele serviço da autarquia; 

• Participação na vistoria às obras do Centro Coordenador de Transportes, para efeitos de 

receção da obra; 

• Participação na vistoria às obras do Campo da República, para efeitos de receção da obra; 

• Acompanhamento da auditoria efetuada pela ERSAR, no âmbito dos indicadores de 2ª geração 

para avaliação do Sistema de Gestão de RSU; 

• Participação em reunião com o Sr. Secretário de Estado adjunto do Sr. ministro adjunto, onde 

foram apresentados projetos daquela Secretaria de Estado para a modernização administrativa; 

• Elaboração de proposta do DEA, com contributos para o orçamento municipal de 2013; 

• Elaboração de proposta de mapa de pessoal do DEA para 2013; 

• Reunião com o executivo e outros serviços da autarquia, no âmbito da reestruturação orgânica 

dos serviços municipais; 

• Análise genérica do projeto de instalações elétricas para o Centro Educativo de Atouguia da 

Baleia; 

• Proposta de resposta a inquérito enviado pelos Serviços do Turismo municipal, no âmbito de 

uma candidatura ao programa “Quality Coast”; 

• Elaboração de procedimento, com 19 medidas, para apoio à gestão do futuro recinto da feira 

da Bufarda; 

• Reunião com técnico da OesteCIM, na sequência da “reativação” do programa SAMA, 

promovido por aquela entidade. Elaboração de proposta para inclusão no orçamento de 2013; 

• Receber diversos munícipes e trabalhadores, com resolução, ou encaminhamento, das 

situações apresentadas; 

• Outras atividades e informações diversas. 

 

 

|DIVISÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA E TECNOLOGIA 

Iluminação Pública – solicitações à EDP 

• 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: 

• Rua D. Fernando – Atouguia da Baleia; 

• Tv. das Flores – Casais de Mestre Mendo; 

• Rua das àguas Hortas – Ferrel; 

• Rua do Tiburcio – Ferrel; 

• Rua do Aterro – Serra D´El-Rei; 

• Rua da Cascalheira - Serra D´El-Rei; 

• Rua da Junqueira - Serra D´El-Rei; 

• Tv dos Montes - Serra D´El-Rei; 

• Largo dos Remédios – Peniche. 
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Setor de Eletricidade: 

• Execução pelo serviço de electricidade de vários trabalhos, nomeadamente no Parque de 

Campismo, Fortaleza e edifícios municipais; 

• Apoio a todas as atividades culturais, recreativas e desportivas realizadas no Concelho; 

• Apoio diversos a trabalhos da Carpintaria e de outros serviços municipais; 

• Apoio a atividade promovida pelo ESTM; 

• Apoio ao carnaval Penicheiro; 

• Montagem de Instalação elétrica no evento da Semana da Juventude, em Ferrel; 

• Reparações diversas em escolas  EB1 e JI; 

• Reparação de materiais para as iluminações de Natal; 

• Execução da Iluminação de Natal; 

• Apoio à EDP na reparação de avarias de IP nos parques e jardins da cidade; 

• Fornecimento de material para diversas intervenções nas Piscinas Municipais; 

• Reparação de avaria da iluminação instalada junto do Monumento em honta de Nª Sª da 

Boa Viagem; 

• Reparações na rede elétrica da ETRS; 

• Instalação de iluminação no Parque Infantil Pires de Carvalho: 

• Reparação e substituição de equipamento de iluminação decorativa ao monumento em 

honra de Nª Sª da Boa Viagem; 

• Instalação de equipamento elétrico e de som no CIAB; 

• Intervenção na sala da escola EB1, n.º 3 de Peniche, na sala destinada à associação 

Rendibilros; 

• Instalação de campainhas sem fios junto dos portões exteriores da escola EB1, n.º 1 de 

Atouguia da Baleia; 

• Reparação dos projetores de iluminação exterior da escola EB1 n.º1 de Peniche; 

• Colocação de campainha na escola EB1, n.º 4, junto da porta de entrada para o 1º ciclo; 

• Reparação do sistema de intercomunicadores de edifício do bairro ValeVerde; 

• Disponibilizar energia elétrica para as atividades do “Dia Mundial da Hipertensão”; 

• Disponibilizar energia elétrica para as atividades do “Pirilampo Mágico”; 

• Desligação de instalação elétrica da rede de distribuição existente em poste junto de 

edifício a demolir, em colaboração com a EDP; 

• Execução de rede de distribuição de apoio ao evento “Orienta-te”; 

• Reparações de antenas em diversos edifícios de bairros municipais, incluindo o apoio na 

transição da televisão analogia a Digital Terrestre; 

• Execução de instalação elétrica em edifício da Fortaleza; 

• Reparação e substituição de lâmpadas nos semáforos junto à “Serrana”, em Serra D´El-Rei; 

• Ligação de energia elétrica e execução da rede de distribuição e de utilização, para apoio às 

atividades da semana académica, no recinto junto dos BVP; 

• Reparação da instalação elétrica dos serviços comuns de edifício do bairro Fernão de 

Magalhães; 

• Ligação de energia elétrica e execução da rede de distribuição e de utilização, para apoio às 

atividades do TRIATLO; 

• Instalação, manutenção e monitorização dos semáforos de controlo de acessos à ilha do 

Baleal; 

• Disponibilização no jardim público de energia para apoio a uma atividade de promoção da 

cidadania Sénior; 

• Montagem de quadro e rede de distribuição de energia no jardim público para apoio às 

atividades da Mostra Internacional da Renda de Bilros; 
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• Instalação de quadro e instalação elétrica em tenda de apoio à atividade dos Santos 

Populares, realizada na Serra D´El-Rei; 

• Instalação de quadro e instalação elétrica em tenda de apoio à atividade “Drogas Népia”, 

realizada no Parque Urbano; 

• Instalação de quadro elétrico, de rede de energia  e iluminação na Ribeira Velha, para 

apoio às atividades da festa em honra de N.º S.º da Boa Viagem; 

• Intervenção nos elevadores do edifício coosofi, com reparação da sua iluminação; 

• Reparação de instalação elétrica de habitação social do edifício coosofi, efetuada na 

sequência da atribuição do fogo a novo agregado familiar; 

• Ligação do sistema de bombagem do WC existente na zona da Nau dos Corvos; 

• Instalação de quadro e instalação elétrica em tenda de apoio à atividade à feira anual de 4 

de agosto, realizada na Serra D´El-Rei; 

• Execução da instalação elétrica nos balneários do Campo de futebol da Fonte Boa; 

• Execução de baixada e instalação elétrica de apoio ao Rip Curl Pro; 

• Instalação de equipamentos para a celebração dos Círios; 

• Outros serviços de solicitações diversas. 

 

Setor de Oficinas: 

• Reparações em diversos veículos e equipamentos Municipais; 

• Implementação do Plano de Manutenção Preventiva para 2011/12; 

• Implementação do procedimento de manutenção, elaborado no âmbito do processo de 

Certificação da Qualidade dos SHL, no âmbito do processo de suporte que a atividade da 

Oficina de Mecânica representa no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) dos SHL. 

 

Setor de Serralharia: 

• Reparações em espaços comuns dos edifícios municipais, em particular em bairros sociais; 

• Apoio diversos a trabalhos da Carpintaria e de outros serviços municipais; 

• Reparações diversas em edifícios municipais,  escolas  EB1 e JI; 

• Reparação de equipamentos municipais diversos, incluindo viaturas, máquinas e 

contentores de 15m3 de RSU; 

• Reparação de equipamentos da ETRS; 

• Manutenção de equipamentos do Parque Infantil do Jardim Principal; 

• Reparação da Vedação do parque de Campismo; 

• Execução de um varandim em inox para a praia do Porto de Areia Sul; 

• Execução de guardas metálicas para a ponte da rua Casal da Ordem – Bolhos; 

• Execução de dois varandins para a rua 1º de Maio; 

• Execução de pecas metálicas para fixação da sanca do retábulo-mor da Igreja de S. José; 

• Reparação dos portões da Oficina de Mecânica; 

• Reparação da estrutura do pórticos de condicionamento do acesso ao estacionamento 

junto do Fosso da Muralha; 

• Execução de corrimão de acesso á praia dos Frades – S. Bernardino; 

• Reparação de balizas da escola EB1 n.º 4; 

• Execução de tampas de caixas de visita metálicas; 

• Reparações na Berlenga; 

• Reparação e fixação de corrimão na escola EB1, n.º 1 de Peniche; 
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• Grande reparação da estrutura metálica do palco grande do município; 

• Execução de fogareiros para a corrida das Fogueiras; 

• Reparação de Bancas da zona de venda ambulante da Consolação; 

• Execução de suportes de vários projetores danificados, utilizados pela secção de 

eletricidade; 

• Reparação de luminárias de iluminação pública; 

• Apoio ao serviço de eletricidade na reparação de projetores de iluminação e sua instalação; 

• Execução de nova estrutura para adaptação ao empilhador; 

• Reparação de papeleiras metálicas dos SHL; 

• Reparação do contentor compactador da ETRS; 

• Execução de vedação para o campo de jogos da escola EB1 de Geraldes, no âmbito da 

requalificação do pátio da escola; 

• Execução suportes de fixação para equipamentos a instalar no patio da escola EB1 de 

Geraldes, no âmbito da requalificação do pátio da escola; 

• Execução de uma grelha para a caixa do sistema de esgotos do WC existente na zona da 

Nau dos Corvos; 

• Reparação do portão do armazém do DOM; 

• Reparação da estrutura de um brinquedo do parque Infantil da escola EB1 n.º 3 de Peniche; 

• Reparação das cancelas do Parque de Campismo;  

• Execução da estrutura dos pórticos de condicionamento do acesso ao estacionamento 

junto da praias do Baleal; 

• Reparação de corrimão do edifício das Juntas de freguesia da cidade; 

• Reparação e execução de portões para a obra dos balneários do campo de futebol da Fonte 

Boa; 

• Reparação de tampas de molok´s; 

• Reparação de colunas de IP na Atouguia da Baleia; 

• Reparação e instalação de outdoor junto á rotunda dos Supertubos; 

• Reparações de balizas de diversos recintos desportivos; 

• Adaptação da vedação da feira mensal, de forma a evitar a passagem de resíduos para o 

exterior do recinto; 

• Execução de gradeamento para colocação na escola EB1 de Serra D´El-Rei; 

• Execução de um corrimão para proteção de crianças, junto ao loteamento da varzinha, no 

Lugar da Estrada; 

• Reparação de tendas da autarquia; 

• Reparação de um equipamento de manutenção, instalado no Parque Urbano; 

• Execução de vários serviços de apoio a intervenções urgentes, no âmbito de necessidades 

identificadas pelo serviço de Proteção Civil; 

• Apoio a trabalhos para a execução da estrutura da Casa Mortuária. 

• Projecto de Inovação e Modernização  

 

Setor de Informática 

• 634 pedidos de assistência técnica dos utilizadores; 

• Manutenção anual dos sistemas informáticos instalados nas escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico; 

• Manutenção dos Servidores da Câmara e SMAS; 

• Manutenção das Bases de Dados da Câmara e SMAS e respectivos Backup’s; 
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• Configuração, testes e implementação dos circuitos de Gestão Documental para tramitação 

automática, e digital, dos Processos de Aquisição (PAQ), da Divisão Financeira (utilizando 

software com a designação de Sigmaflow e Arq. Documental); 

• Implementação e desenho de circuitos para documentos de Pocal, Aprovisionamento, 

Pessoal e documentos internos no Atendimento (SMAS); 

• Alteração das diversas listagens das aplicações, de forma a adaptar ao arquivo documental 

e aos carimbos digitais; 

• Preparação das aplicações e instalação dos procedimentos para passagem de Ano, das 

aplicações Medidata (CMP e SMAS)e sua implementação; 

• Apoio ao Pelouro da educação na emissão dos Avisos Multibanco, na gestão da aplicação 

de Ensino; 

• Acompanhamento da formação da aplicação de atendimento e arquivo documental, nos 

SMAS; 

• Criação de carimbos para Arquivo Documental dos SMAS; 

• Atualização e configuração da Aplicação de Pessoal da Câmara e SMAS; 

• Configuração do serviço de mail da Medidata, para envio dos recibos de vencimento e 

declarações do IRS por mail da aplicação de Pessoal (CMP e SMAS); 

• Integração da Aplicação de Pessoal com o Arquivo Documenta e aplicação de Atendimento; 

• Reparação e manutenção de equipamentos informáticos das escolas do ensino básico do 

concelho; 

• Atualização e configuração da Aplicação de Pessoal da Câmara e SMAS; 

• Atualização do Simagest para a versão 1.29 (CMP e SMAS); 

• Atualização do Sigmaflow para a versão 2.04 (CMP e SMAS); 

• Apoio ao “Orienta-te” 

• Apoio ao secretariado da Corrida das Fogueiras; 

• Alterações na aplicação de Habitação e Rendas, para configuração das novas taxas de 

agravamento e possibilidade para os inquilinos de outros meios de pagamento das rendas; 

• Desenvolvimento de aplicação para levantamento dos dorsais por equipas e individuais; 

• Migração das caixas de mail externo para novo servidor da PT; 

• Migração e transferência de vários serviços do Controlador de Domínio Principal para novo 

servidor. 

 

Espaço Internet 

• PORTAL CMP 

o Colocação de conteúdos no Portal do Município (publicação de notícias, agendas 

de eventos, destaques, newsletters, atas/regulamentos municipais, galerias de 

fotos); 

o Preparação dos conteúdos das Jornadas Sénior Peniche 2012, para posterior 

publicação na página do município - www.cm-peniche.pt/JornadasSeniorPeniche; 

o  Atualizações no Portal dos SMAS, menus “Orçamentos e Relatórios de Gestão”; 

“Tarifários” e “Concursos de Fornecimentos e Empreitadas”; 

o Revisão do menu Procedimentos Concursais > Procedimentos Concursais 

Determinados e Indeterminados – publicação de avisos, legislação, formulários de 

candidatura e de audiência, criação de páginas e submenus; 

o Criação do menu CIAB, versões portuguesa e inglesa – Centro Interpretativo de 

Atouguia da Baleia e publicação dos respetivos conteúdos; 
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o Atualização das turmas das Piscinas Municipais – N.º de alunos, horários e 

professores; 

o Criação do menu SIADAP; 

o Criação de um menu dedicado à área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

no sítio da Câmara Municipal de Peniche; 

o Reorganização do menu Urbanismo – alterações ao nível da disponibilização da 

informação e publicação de ficheiros; 

o Criação da página Rip Curl Pro Portugal – Peniche 2012: publicação de galerias de 

fotos e vídeos, notícias e todas atividades ligadas ao evento; 

o Elaboração de relatórios mensais com a estatística de atividade do Portal do 

Município em 2012; 

• REDES SOCIAIS 

o Publicação de catálogos do Município na plataforma ISSUU 

(http://issuu.com/municipio_peniche); 

o Conversão, edição e publicação de vídeos, do programa da RTP 7 Maravilhas 

Praias da Portugal na Praia dos Supertubos, no canal do Município no Youtube 

(www.youtube.com/municipiopeniche); 

o Criação de uma página no Facebook para Praia dos Supertubos Finalista 7 

Maravilhas Praias de Portugal – recolha de fotos e notas de imprensa; 

o Partilha de conteúdos, criação de álbuns e eventos no Facebook (Cidade de 

Peniche, Câmara Municipal de Peniche e Semana da Juventude); 

• AÇÕES 

o Ação de sensibilização/informação para uma utilização segura da internet Manual 

de Literacia da Internet - www.seguranet.pt/files/manual_literacia.swf - 06 a 10 

de fevereiro 2012; 

o Apoio nas entregas de IRS On-line (12 pedidos de senha e 42 entregas) – abril 

2012; 

o Ação de formação “O Saber não ocupa Lugar” 2012/2013 – Informática para 

Iniciados Nível I, parceria SCE / CMP (14 formandos); 

o Ação de formação “O Saber não ocupa Lugar” 2012/2013 – Informática para 

Iniciados Nível III, parceria SCE / CMP (12 formandos); 

o Formação/atribuição de Diplomas de Competências Básicas em Tecnologias de 

Informação (44 diploma atribuídos) e Cartão EI (48 cartões atribuídos); 

o Divulgação do Programa Internet Segura (divulgação publicitária da ação através 

de cartazes e esclarecimentos aos utilizadores com recurso ao sítio 

www.internetsegura.pt); 

• OUTROS 

o Animação flash do Postal de Natal CMP 2012, 

o Criação de Postal de Natal animado com as joias da Coleção SER - Joias Inspiradas 

no Design Tradicional Português com Renda de Bilros de Peniche; 

o DVD vídeo de “Promoção e Divulgação das Rendas de Bilros de Peniche” – adição 

de novos vídeos “Rendas de Bilros de Peniche nos media”; 

o Conversão e edição de vídeos relativos à Renda de Bilros de Peniche nos 

programas televisivos: Verão Total, Portugal no Coração, Portugal Direto e 

Portugal Sem Fronteiras; 

o Desenvolvimento do recurso multimédia para o Centro Interpretativo de Atouguia 

da Baleia (CIAB) – criação de uma aplicação flash, para um ecrã tátil, com o 

património da Freguesia de Atouguia da Baleia; 
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o Impressão em série de certificados de participação nas provas 33ª Corrida das 

Fogueiras e 12ª Corrida das Fogueirinhas (113 certificados emitidos); 

o Apoio diário aos utilizadores do EI (Internet e Aplicações Office, impressões e 

digitalizações); 

o Tratamento estatístico diário/mensal das utilizações: 

- janeiro 2012: 574 utilizações; 

- fevereiro 2012: 532 utilizações; 

- março 2012: 607 utilizações; 

- abril 2012: 623 utilizações; 

- maio 2012: 647 utilizações; 

- junho 2012: 538 utilizações; 

- julho 2012: 685 utilizações; 

- agosto 2012*: 449 utilizações; 

- setembro 2012: 571 utilizações; 

- outubro 2012: 682 utilizações; 

- novembro 2012: 542 utilizações; 

- dezembro 2012: 291 utilizações. 
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Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

• Participação em sessões de trabalho  na OesteCIm, no âmbito de uma equipa técnica, para 

dinamizar o processo de elaboração da cartografia à escala 1:2.000 da região Oeste, adjudicado 

à empresa GEOGLOBAL; 

• Verificação da georreferenciação dos levantamentos topográficos e registo dos seguintes 

processos de loteamentos e obras particulares – 49; 

• Estudo de novo programa para conversão de ficheiros de cartografia em Base de dados 

espaciais; 

• Início de conversão de domínios da Cartografia 10k de sdf para shp; 

• Início de conversão de domínios da Cartografia 1k IT-Geo de sdf para shp; 

• Inserção e disponibilização de novos Ortofotomapas no SIG 

• Produção e impressão de cartas de apoio para Proteção Civil; 

• Atualização de Pretensões que passaram a estado definitivo por emissão de Licença de 

Utilização; 

• Gismat - preparação para bases de dados espaciais: 

o - Conversão de dominios da Cartografia 2k IT-Geo 

o - Conversão de CAOP 

o - Conversão de Cadastro rústico (vectorizado) 

o - Conversão de IP6 

o - Conversão de envolvente da Barragem 

o - Conversão de rede EDP - alta e media tensão 

o - Conversão de elementos do domínio Espaços Verdes 

o - Conversão de elementos do domínio Legendas BGRI 

o - Conversão de elementos do domínio Património 

o - Conversão de elementos do domínio PT - Rede Telefónica 

o - Conversão de elementos do domínio Levantamento para PU São 

Bernardino/Geraldes/Casais do Julio 

o - Conversão de elementos do domínio Zonas de Varredura 

o - Conversão de elementos de outros dominios  

o - Carregamento da informação cartográfica convertida na Base de dados espacial no 

servidor dbsig 

o - Conversão das layers dos ficheiros dwg da cartografia 1/2000 Cidade para sdf 

• Inserção de novos números de polícia; 
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• Toponímia: 

o Alteração de um segmento de arruamento que estava como R General Humberto 

Delgado e o correto é R Heróis de Ultramar; 

• Inserção de novos topónimos. 

 

|DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS  

 

Gestão Ambiental 

• Análise de proposta de prestação do serviço de encaminhamento e destino final de cadáveres 
de animais de companhia; 

• Elaboração de caderno de encargos para prestação do serviço de extração de resina por 
privados no pinhal municipal em 2012; 

• Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de desratização e desinfestação 
do concelho; 

• Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de aluguer de WC portáteis para 
feira mensal, praias e Festa da N. Sra. da Boa Viagem; 

• Proposta de inscrição no projeto “Menos Lixo, Mais Futuro” da Valorsul; 
• Consulta a fornecedor para avaliação de incomodidade sonora numa carpintaria em Ferrel; 
• Parecer sobre a obra de construção do Lar Residencial Porto de Abrigo – Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos; 
• Elaboração de candidaturas ao projeto 7 Maravilhas-Praias de Portugal; 
• Elaboração de candidaturas ao Programa Bandeira Azul 2012; 
• Análise de propostas para extração de resina por privados no pinhal municipal em 2012; 
• Fundação Vodafone: Programa Programa Praia Acessível (PPA) e Praia Saudável (PPS) – 

Elaboração das candidaturas de 2012; 
• Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de lavagem e desinfeção de 

contentores de superfície e Molok; 
• Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de transporte de RSU da Ilha da 

Berlenga; 
• Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de receção e tratamento de 

resíduos de construção e demolição; 
• Elaboração de caderno de encargos para aquisição do serviço de limpeza de praias e de limpeza 

urbana costeira do concelho; 
• Elaboração de informação sobre a realização de avaliação acústica no restaurante “Cabem 

Todos”, Consolação; 
• Gestão de OAU - Reporte de informação à APA no âmbito do Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 

de setembro; 
• Elaboração de informação sobre RSU solicitada pela OesteCIM; 
• Reporte para ERSAR no âmbito da avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos 

prestados aos utilizadores - 2.ª Geração do sistema de avaliação; 
• Elaboração de proposta de aquisição de 9000 kg de sacos de plástico com 169 l de capacidade 

para deposição de RSU (usados nas praias, escolas, parque de campismo, edifícios, papeleiras 
urbanas, carrinhos de varredura, eventos e Juntas de Freguesia); 

• Levantamento de informação sobre medições acústicas para OesteCIM; 
• Participação na Reunião da Comissão Municipal de Trânsito em 08.05.12; 
• Apoio à Associação Bandeira Azul da Europa na realização de ação de sensibilização 

denominada “Maré Humana” na praia de Medão-Supertubos em 12.05.12; 
• Contributo para resposta do município à ARH-Tejo no âmbito da Gestão do Litoral; 
• Elaboração das atividades de educação ambiental do Programa Bandeira Azul 2012; 
• Contributo para nota de imprensa sobre a época balnear; 
• Monitorização da prestação do serviço de limpeza de praias realizado pela empresa SUMA; 
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• Coordenação da implementação nas praias galardoadas das atividades de educação ambiental 
do Programa Bandeira Azul 2012; 

• Proposta de aquisição de 70 contentores de superfície de 1 m3 de capacidade; 
• Elaboração do Relatório Final das Atividades de Educação Ambiental do Programa da Bandeira 

Azul 2012; 
• Elaboração do sistema de gestão dos resíduos produzidos nas praias de Medão-Supertubos e 

Pico da Mota durante o evento Rip Curl Pro; 
• Elaboração de proposta de Orçamento e Mapa de Pessoal DASU 2013; 
• Coordenação e monitorização da prestação do serviço de limpeza pelos SHL e SUMA, SA 

durante o evento Rip Curl Pro; 
• Análise do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da obra de construção do Centro 

Educativo de Atouguia da Baleia; 
• Análise do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da obra de construção da Casa Mortuária 

Adjacente ao Cemitério de Peniche; 
• Membro da equipa auditada pela ERSAR no âmbito do processo de avaliação da qualidade do 

serviço de gestão de resíduos prestado aos utilizadores em 2011; 
• Informação sobre a minimização de impactes no sistema dunar na montagem/desmontagem 

das estruturas afetas ao evento Rip Curl Pro 2012; 
• Preenchimento de dados relativos a componentes ambientais no âmbito da candidatura dos 

Municípios do Oeste ao Quality Coast. 

 

Serviço de Higiene e Limpeza: 

Prestação de serviço regular: 

• Limpeza urbana manual da cidade em seis zonas de segunda-feira a sexta-feira, com recurso a 

doze assistentes operacionais, em funções de cantoneiro de limpeza; 

• Limpeza urbana manual da cidade aos sábados de manhã (utilizando 50% do pessoal), 

assegurando a execução da tarefa na zona central da cidade; 

• Limpeza urbana manual no Parque Urbano da Cidade; 

• Limpeza urbana manual, nas papeleiras das marginais Norte e Sul, Papôa, praias do Quebrado, 

Gamboa, Peniche de Cima, Cova de Alfarroba, Baleal-Campismo, Água Doce I e II, Baleal-Sul e 

Baleal-Norte, Molhe Leste, Medão-Supertubos, Consolação e S. Bernardino, com recurso a dois 

assistentes operacionais; 

• Recolha de R.S.U. no concelho, em nove circuitos de compactação e um de elevação, durante 

sete dias por semana, com recurso a dez assistentes operacionais em funções de cantoneiro de 

limpeza e seis assistentes operacionais em funções de condutores de máquinas e veículos 

especiais; 

• Recolha de papel e cartão, através de circuito em estabelecimentos comerciais do concelho, 

durante cinco dias por semana, com recurso a dois assistentes operacionais, um em funções de 

condutor de máquinas e veículos especiais e outro em funções de cantoneiro de limpeza; 

• Recolha de monstros domésticos, REEE e resíduos verdes, durante seis dias por semana, com 

recurso à equipa de recolha de papel e cartão, antes e após a execução diária dos circuitos e ao 

sábado de manhã; 

• Limpeza e manutenção do Canil Municipal incluindo apoio à Médica Veterinária Municipal; 

• Recolha e encaminhamento para incineração de cadáveres de animais de companhia; 

• Limpeza de edifícios (Edifício Paços do Concelho, Edifício Travessa dos Mareantes, Edifício Rua 

Vasco da Gama, Edifício Cultural, Edifício Posto de Turismo, Edifício Cemiterial, Edifício Casa da 

Juventude/Espaço INTERNET, Edifício Biblioteca, Posto da GNR – parcial, Armazéns Gerais, 

Armazéns SHL, Oficina de Serralharia, Oficina de Mecânica, Espaço Associativo, Casa da Bica, 

Balneários do Campo da Fonte Boa, Balneários do Campo Relvado Sintético, Pavilhão 
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Gimnodesportivo, Centro de Dia), cinco dias por semana, com recurso a oito assistentes 

operacionais; 

• Vigilância, limpeza e manutenção de sanitários e balneários públicos (Jardim Principal, Mercado 

Municipal, Largo da Ribeira, Av. 25 de Abril e Visconde), sete dias por semana, com recurso a 

três assistentes operacionais; 

• ETRS – Controlo da descarga de resíduos urbanos (indiferenciados, madeiras, verdes, papel e 

cartão, monstros domésticos e plásticos mistos), operação, manutenção e limpeza da 

instalação e transferência de resíduos verdes e madeiras, com recurso a quatro assistentes 

operacionais, em funções de cantoneiro de limpeza, e um assistente operacional em funções 

de condutor de máquinas e veículos especiais; 

• Ecocentro da Prageira – Controlo da descarga, operação, manutenção e limpeza da instalação e 

transferência de resíduos (construção demolição, madeiras, verdes, papel e cartão, monstros 

domésticos e plásticos mistos), com recurso a dois assistentes operacionais, um em funções de 

cantoneiro de limpeza e outro em funções de condutor de máquinas e veículos especiais; 

• Limpeza urbana mecânica da cidade, com recurso a um assistente operacional em funções de 

condutor de máquinas e veículos especiais, em cumprimentos de circuitos; 

• Desmatação mecânica do concelho, com recurso a um assistente operacional em funções de 

condutor de máquinas e veículos especiais, em cumprimento de programação mensal aprovada 

superiormente; 

• Limpeza mecânica dos areais das praias de Gamboa, Peniche de Cima, Cova de Alfarroba, 

Baleal-Campismo, Baleal-Sul, Baleal-Norte, Molhe Leste, Medão-Supertubos e Consolação com 

recurso a um assistente operacional em funções de condutor de máquinas e veículos especiais 

(cinco dias por semana no verão e três dias por semana nas restantes estações do ano); 

• Colocação, levantamento e descarga de contentores industriais de 15 m3, com recurso a um 

assistente operacional em funções de condutor de máquinas e veículos especiais; 

• Captura de cães e gatos errantes ou vadios e animais perigosos sob coordenação do Serviço de 

Sanidade Pecuária; 

• Montagem e desmontagem da vedação do recinto da feira mensal; 

• Pulverização mecânica e manual, contra infestantes, da cidade, com recurso a dois assistentes 

operacionais em funções de cantoneiro de limpeza; 

• 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 papeleiras de praia, 

colocação de estrados, revisão dos sanitários públicos, trabalhos específicos das praias de 

Bandeira Azul (colocação de postes, painéis informativos, pictogramas e placas de delimitação 

de praia Bandeira Azul), entre outros; 

Prestação de serviço adicional: 

• Apoio aos eventos: Carnaval de Peniche, Semana da Juventude, Rip Curl Capítulo Perfeito; 

• Apoio ao SASHS: remoção de objectos no interior de habitação no Bairro do Calvário; 

• Remoção de resíduos junto às arribas do Lagido; 

• Limpezas prévias à inauguração do CIAB; 

• Apoio aos eventos Dia Mundial de Hipertensão, Feira de Ensino, Formação e Emprego – 

Orienta-te, arraial da AE-ESTTM, Semana Académica, Dia Nacional do Pescador; 

• Apoio aos eventos PPSC “Summer Meeting”, Sardinhada "European Fish Week", Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros, Festa N. S. Guia, Festa N. S. Boa Viagem, Dia dos Avós, 

Semana das Rendilheiras, Programa RTP Verão Total, Peniche Artesanato 2012 e outros; 

• Remoção de publicidade não licenciada; 
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• Remoção de limo acumulado nas praias; 

• Lavagem manual de contentores de superfície; 

• Pulverização e remoção de infestantes nos espaços de recreio das escolas do 1º Ciclo de 

Peniche; 

• Apoio aos eventos: Ação de limpeza de praia promovida pela MTP Eventos, Inauguração do 

CARSurf, Beach cleanup – Rip Curl Pro 2012 (limpeza de instalações, movimentação de 

materiais e equipamentos, modelação mecânica do areal de Medão-Supertubos, entre outros), 

Círios 2012; 

• Recolha de material do Programa Ecovalor; 

• Reforço de contentores na cidade e Baleal devido a festas de passagem de ano; 

Atividades realizadas durante a época balnear: 

• Gamboa - Limpeza mecânica do areal; operações de remoção de limo; em junho: substituição 

dos sacos de plástico das papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes 

em toda a área de areal; 

• Peniche de Cima - Limpeza mecânica do areal; em junho: substituição dos sacos de plástico das 

papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes em toda a área de areal; 

• Cova de Alfarroba - Limpeza mecânica do areal; em junho: substituição dos sacos de plástico 

das papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes em toda a área de 

areal; 

• Baleal-Campismo - Limpeza mecânica do areal; em junho: substituição dos sacos de plástico das 

papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes em toda a área de areal; 

• Baleal-Sul - Limpeza mecânica do areal; em junho: substituição dos sacos de plástico das 

papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes em toda a área de areal; 

limpeza com detergentes do WC público instalado na praia, incluindo a recarga dos 

consumíveis: sabonete líquido, papel para mãos e papel higiénico; 

• Baleal-Norte - Limpeza mecânica do areal; em junho: substituição dos sacos de plástico das 

papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes em toda a área de areal; 

• Molhe Leste e Medão-Supertubos - Limpeza mecânica do areal; entre junho e setembro: 

remoção manual dos resíduos sólidos presentes nas bermas das estradas e parques de 

estacionamento das praias (incluindo o despejo das papeleiras existentes), substituição diária 

dos sacos de plástico das papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes 

em toda a área de areal, limpeza com detergentes do WC Deficientes instalado na praia de 

Medão-Supertubos, incluindo a recarga dos consumíveis: sabonete líquido, papel para mãos e 

papel higiénico, verificação do escoamento da água no WC Deficientes; 

• Consolação - Limpeza mecânica do areal; em junho: substituição dos sacos de plástico das 

papeleiras de praia e remoção manual dos resíduos sólidos presentes em toda a área de areal; 

limpeza com detergentes do WC público instalado na praia, incluindo a recarga dos 

consumíveis sabonete líquido, papel para mãos e papel higiénico; 

• São Bernardino - Limpeza mecânica do areal; entre junho e setembro: limpeza com detergentes 

do WC público instalado na praia, incluindo a recarga dos consumíveis: sabonete líquido, papel 

para mãos e papel higiénico; 

• Monitorização e intervenções da foz do Rio de São Domingos para manutenção de boa 

qualidade da água de banho na praia de Medão-Supertubos; 

• Zona costeira entre Baleal e Consolação - Monitorização da prestação do serviço de limpeza de 

praias e aglomerados urbanos realizado por privados entre julho e setembro; 

• Durante outubro e novembro foram realizados os trabalhos de remoção de todos os 

equipamentos afectos à época balnear, designadamente, estrados, papeleiras de praia, 
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cinzeiros e painéis Vodafone, painéis, postes, placas e pictogramas Bandeira Azul, chuveiros de 

praia e poste SOS Talking; 

• Ilha da Berlenga – limpeza manual diária com deposição de resíduos em contentores de 

superfície e posterior transporte semanal para o continente. 

 

Serviço de Espaços Verdes: 

Prestação de serviço regular: 

• Manutenção de 12,5 ha de espaços verdes na cidade (incluindo a manutenção dos canteiros de 

árvores e arbustos do PU e do espaço verde da Prageira) 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), remoção de infestantes das muralhas da cidade e 

Fortaleza, pulverização das bermas e separador central da Av. Monsenhor Bastos, plantação de 

flores época Primavera-Verão e Outono-Inverno, apoio a eventos promovidos/apoiados pela 

autarquia; 

Prestação de serviço adicional: 

• Revisão dos setores de rega automática; 

• Pulverização de infestantes na Av. Monsenhor Bastos e bermas do Parque Urbano; 

• Corte de duas palmeiras; 

• Remoção de infestantes de canteiros com flores e arbustos; 

• Remoção de sistema de rega na Av. Paulo VI devido à obra da rotunda; 

• Remoção de infestantes na Rua Sacadura Cabral, Bairro Luis de Camões, Av. do Porto de Pesca, 

canteiros do Parque Urbano e muralha envolvente à Fortaleza,  

• Remoção de algas produzidas no leito do Fosso das Muralhas e no Carreio de Johannes; 

• Apoio ao corte de palmeira no Lugar da Estrada; 

• Apoio aos eventos Rip Curl Pro, Inauguração do CARSurf, Círios 2012, Expo Aves e Festival de 

Bandas; 

• Remoção de infestantes e limo na rampa junto ao restaurante Popular; 

• Remoção de infestantes na ciclovia Peniche-Baleal; 

• Pulverização de arruamentos na cidade; 

• Preparação de terreno e colocação de terra na R. João de Deus; 

• Remoção de resíduos nos acessos às praias de Medão-Supertubos e Molhe Leste;  

• Preparação de canteiros e envasamento de plantas de época Outono/Inverno; 

• Plantação de espécies autóctones no sistema dunar envolvente à praia de Medão-Supertubos; 

• Plantação de flores de época Outono/Inverno; 

• Remoção de infestantes da muralha; 

• Poda de árvores na cidade (incluindo PU e Prageira); 

• Construção espaços verdes em pátios do Bairro Luis de Camões; 

• Apoio a eventos promovidos pela autarquia. 

 

Arquitectura Paisagista 

O Gabinete de Arquitetura Paisagista realizou, durante o ano de 2012, a seguinte atividade: 
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Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos e da Prageira 

• Proc. 54/11-Aprov “Aquisição de Serviço de Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes do 

Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos e da Prageira”: Elaboração do Relatório Final, findo o 

período de Audiência Prévia dos interessados. 

• Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de Manutenção e Conservação dos Espaços 

Verdes. Realização de reuniões mensais com o Eng.º Técnico e Encarregado da equipa de 

manutenção da empresa prestadora de serviços (Vibeiras, S.A.). 

• Contato com a Vibeiras, S.A. para verificação do problema de funcionamento de uma das 

bombas da central de bombagem instalada no PU Av. Monsenhor Bastos. Encaminhamento do 

assunto ao Serviço de Canalização do DOM. 

• Consultas de mercado/contato com empresas da especialidade para: 

o Adjudicação da prestação de serviços para corte das áreas relvadas do PU Av. 

Monsenhor Bastos; 

o Aquisição de material de rega; 

o Reparação de uma das bombas da central de bombagem do PU Av. Monsenhor Bastos; 

o Fornecimento de programador eletrónico p/ substituição do instalado no PU da 

Prageira, por avaria; 

o Eventual fornecimento de programadores a pilhas, solenoides 9V p/ eletroválvulas e 

consola de programação, para integração no sistema de rega do PU Av. Monsenhor 

Bastos; 

o Substituição de CPU+PSU de programador eletrónico instalado no PU da Av. 

Monsenhor Bastos, por avaria. 

• Acompanhamento dos trabalhos de substituição do CPU+PSU do programador eletrónico do PU 

da Av. Monsenhor Bastos (pela empresa Rui Maurício Jardins & Piscinas), reprogramação da 

janela de rega e testes ao funcionamento dos vários setores (arranques individuais e em grupo). 

• (10.10.2012) Acompanhamento do teste efetuado ao Sistema de Rega Automática do PU, para 

verificação das componentes elétricas, pela empresa Rui Maurício Jardins & Piscinas e com o 

apoio do Serviço de Eletricidade da CMP, na presença do Encarregado da Vibeiras, S.A. 

Elaboração de registo síntese. 

Acompanhamento dos Espaços Verdes Públicos da cidade/concelho de Peniche, a cargo do SEV/DASU 

da CMP 

• Avaliação das situações de carência e respetivo apoio técnico. 

• Consulta de mercado/pedido de estimativas orçamentais para: 

o Aquisição de material vegetal e de rega para EV da cidade de Peniche; 

o Aquisição de flores anuais - épocas Primavera/Verão e Outono/Inverno 2012; 

o Aluguer de uma máquina de corte robusta para corte do tronco de duas palmeiras 

adultas e respetivo raizame (situadas no Bairro Luís de Camões - Cidade de Peniche, JF 

Conceição). 

• Pedido de autorização escrita, à Autoridade Florestal Nacional, para execução de poda em 

árvores classificadas (sp. Cupressus macrocarpa) localizadas no Parque do Baluarte, cidade de 

Peniche – JF Ajuda. 

• Listagem dos EV públicos criados no concelho de Peniche em 2009, 2010 e 2011, incluindo 

descrição de tipologia, área e respetiva localização. 

• No âmbito da elaboração de “Fichas de Caracterização de Espaços Verdes” da cidade de 

Peniche, levantamento e caracterização dos seguintes espaços:  

o Jardim da Cascata (Rua Alexandre Herculano); 

o EV correspondente à faixa da antiga BP (Rua Alexandre Herculano); 
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o Jardim Matos Bilhau (Rua Alexandre Herculano); 

o EV do Alto do Vilas (cruzamento entre as Ruas Alexandre Herculano, D. Luís de Ataíde 

e Av. 25 de Abril); 

Espaços de Jogo e Recreio/Desportivos 

• Formalização de contributos e/ou sugestões para apoio da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses na revisão do diploma relativo aos Espaços de Jogo e Recreio (EJR). 

• Elaboração de informação interna relembrando a necessidade urgente de constituição de uma 

equipa multidisciplinar para fiscalização/manutenção dos EJR, em particular Parques Infantis, 

da responsabilidade da autarquia. 

• Compilação de fotografias de espaços públicos desportivos e infantis de Peniche (cidade e 

concelho). 

• Parque Infantil do Jardim Principal – Praça Jacob Rodrigues Pereira, cidade de Peniche, JF Ajuda: 

o Consulta de mercado/pedido de estimativa orçamental e aquisição de material para 

reparação da vedação metálica. Solicitação dos Serviços de Serralharia para a 

respetiva reparação; 

o Solicitação dos Serviços do DOM para reparação da vedação do baloiço; 

o Elaboração de informação técnica relativa ao estado de conservação e condições de 

utilização/segurança do piso sintético (em placas de borracha SBR); 

o Revisão e atualização do Livro de Manutenção do EJR, segundo o disposto no artigo 

30º do Regulamento anexo ao DL n.º 379/97, de 27 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 119/2009, de 19 de maio. 

• Parque Infantil do Baluarte – Av. 25 de Abril, cidade de Peniche, JF Ajuda: 

o (15.06.2012) Inspeção da ASAE realizada ao Parque Infantil. Acompanhamento da 

inspeção externa a cargo dos técnicos da ASAE, fornecimento de toda a documentação 

solicitada e prestação dos esclarecimentos técnicos necessários; 

o Vistoria ao equipamento infantil instalado, no seguimento de comunicação da JF Ajuda 

relatando uma situação de eventual necessidade de intervenção; 

o Consultas de fornecedor/pedido de estimativa orçamental para fornecimento de 

peças para reparação do equipamento, bem como o envio de nova chapa identificativa 

por atual ilegibilidade de informação e omissão de elementos, cf. legislação em vigor 

sobre EJR; 

o (06.09.2012) Encerramento do PI (por impossibilidade de utilização do equipamento 

objeto de vandalismo). Colocação de informação local aos utilizadores do EJR, 

referindo que o equipamento infantil se encontra em manutenção; 

o (13.11.2012) Reparação do equipamento pelo Serviço de Serralharia da CMP, após 

receção de peças provenientes diretamente do fabricante "Contenur", e reabertura do 

PI ao público após breve vistoria da conformidade do equipamento e espaço de 

recreio; 

o Solicitação ao DOM (Serviço de Carpintaria) para tratamento da vedação e portão do 

PI. 

Acompanhamento, fiscalização e emissão de pareceres técnicos de Loteamentos Urbanos e outros 

• Processo n.º 4/09 (Inf_Urb) (requerente: Sitacim.com): 

o Elaboração de parecer sobre o Projeto de Espaços Exteriores. 

• Proc. Loteamento L20/00 (requerente: Submerci - Construção e Urbanização, Lda.): 
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o Visita ao local para avaliação da condição dos Espaços Verdes de Utilização Coletiva 

(EVUC), no âmbito de solicitação de Receção Provisória Total das Infraestruturas 

Urbanísticas do loteamento. Elaboração de informação técnica; 

o Avaliação dos trabalhos realizados nos EVUC, por solicitação do DOM, para efeitos de 

redução do valor de caução dos Arranjos Exteriores do Loteamento. 

• Proc. Loteamento L10/91 (requerente: Amador, Lda.): 

o Reunião de atendimento com um representante da empresa Amador, Lda. Informação 

técnica sobre as espécies vegetais passíveis de utilização nos respetivos EVUC. 

• Proc. N.º 18/12 (requerente: Construcouto - Construção Civil, Lda.): 

o Reunião com a Eng.ª Florinda para esclarecimento de solicitação feita ao requerente 

referente a tratamento de espaço público de cedência; 

o Indicação das espécies vegetais a utilizar. 

• Proc. Loteamento L3/10 (requerente: José Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, Lda.): 

o Informação sobre as condições de apresentação do Projeto de Espaços Exteriores 

(PEExt). 

• Proc. Loteamento L4/09 (requerente: Silrreira Construções, Lda.): 

o Reunião de atendimento, na presença do Sr. Vice-Presidente CMP, com o requerente e 

projetista (Arq.ª Paisagista Filomena Frade), para esclarecimento de dúvidas sobre o 

parecer emitido por estes serviços e consequentes alterações solicitadas ao PEExt; 

o Emissão de Parecer sobre PEExt – Alterações de 14.05.2012; 

o Novo parecer no âmbito do Projeto de Espaços Exteriores dos EVUC. 

• Proc. Loteamento L10/98 (requerente: João Manuel Ferreira Fonseca): 

o Visita ao local para reavaliação, informal, da condição dos EVUC, no âmbito de pedido 

de Receção Provisória dos Trabalhos da Urbanização; 

o Ida ao local e informação sobre EVUC, no âmbito do pedido de Receção Provisória 

Total dos Espaços Verdes. 

• Proc. N.º 1/11 (requerente: Construções Vila Maria, Lda.): 

o Parecer sobre PEExt; 

o Reunião de atendimento e esclarecimento de dúvidas diversas, com a presença do 

requerente e projetista, Eng.º Pires, Eng.ª Florinda e Eng.º Cativo. 

• Proc. L8/99 (requerente: Laroeste Construções, Lda.):  

o No âmbito do procedimento de posse administrativa dos terrenos do loteamento por 

parte da autarquia, para execução coerciva das respetivas obras de infraestruturas 

urbanísticas, foi efetuada a consulta do processo de loteamento para planeamento 

dos trabalhos de construção das zonas verdes públicas, a levar a cabo pelo 

SEV/DASU/DEA; 

o Visita ao local, conjuntamente com o Eng.º Nuno Cativo, Eng.ª Filipa Clara e Eng.ª 

Tânia Silva; 

o Considerando que a Planta Síntese do loteamento prevê a construção de um Parque 

Infantil (Área de Equipamento de Lazer), foi efetuada a consulta de mercado para o 

respetivo fornecimento e instalação, e elaborada informação técnica para tomada de 

decisão superior sobre o assunto; 

o Elaboração de proposta para execução dos EVUC (por inexistência de projeto no 

processo de loteamento), e consultas de mercado para fornecimento do respetivo 

material de rega, vegetal e outro necessário. 

• Proc. L8/02 (requerente: NIS 8 - Imobiliária e Investimento, S.A.): 

o Parecer no âmbito do Projeto de Espaços Exteriores dos EVUC. 

• Proc. 984-I/DOM Urbanização Baleal Sol Village 2 (requerente: Baleal Sol - Construção e 

Turismo, Lda.):  
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o Consulta do processo e visita ao local, no seguimento de reclamação escrita de 

munícipe relativa a espaço verde não tratado. Elaboração de informação técnica. 

• Proc. INFO 02/11 (requerente: Construções Vila Maria, Lda.): 

o Ida ao local com a Eng.ª Florinda para verificação de um pequeno canteiro/murete 

construído em obra, para conjugação dos desníveis entre a Rua B e a Rua A. Reunião, 

in loco, com o construtor para definição do pormenor do canteiro. 

• Proc. L1/12 (requerente: António Tomé Madeira Lourenço e Outra): 

o Emissão de parecer sobre EVUC. Ida ao local para verificação da situação existente e 

registo fotográfico. 

• Proc. L12/99 (requerente: Pedra & Lar - Construção Civil, Lda.): 

o Por solicitação do DOM, e no âmbito do pedido de cancelamento da garantia bancária 

apresentado pelo promotor, foi feito o levantamento dos trabalhos que faltam 

executar relativos aos EVUC, e a respetiva estimativa de custo associada. Ida ao local e 

elaboração de informação técnica. 

• Proc. L2/97 (requerente: Celestino Gomes de Almeida e Outros):  

o Ida ao local e informação sobre EVUC (construção de caldeiras de árvores e rede de 

rega automática), no âmbito do pedido de libertação de garantia bancária. 

• Proc. L23/99 (requerente: Luís Jacinto dos Santos):  

o Ida ao local e informação sobre EVUC, no âmbito do pedido de Receção Provisória 

Total das Infraestruturas Urbanísticas. 

Espaço Exterior Público – Elaboração de Projetos 

• Estudo de Ligação Pedonal e Ciclável a partir do CARSurf até à estrada de acesso ao Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche (proposta integrada no “Estudo de Ligação 

(pedonal e ciclável) entre o CARSurf Peniche e as Praias do Molhe Leste, Medão Super Tubos e 

Cova da Alfarroba/Fase II – Ligação ciclável a montante do Parque Urbano”). Cidade de Peniche, 

JF Ajuda. 

• Estudo de Beneficiação do espaço público sito na Rua do Brasil, nas traseiras do Hospital de 

Peniche. Cidade de Peniche, JF Ajuda. 

• Projeto de Espaços Exteriores (PEExt) de Requalificação do pátio da Escola EB1 de Geraldes 

(REV1_Março.2012). [Revisão da proposta inicialmente entregue, por questões de facilidade de 

execução de obra e disponibilidade financeira]. Localidade de Geraldes, JF Atouguia da Baleia. 

• Reformulação do PEExt "Construção do Passeio na Rua Sacadura Cabral e Requalificação da 

Entrada Principal do Cemitério Municipal de Peniche". Cidade de Peniche, JF Conceição.  

• PEExt de Requalificação dos pátios do Bairro Luís Camões: Proposta 2/FASE 1 (Pátios A, B e C). 

[Revisão da proposta inicialmente entregue, por indisponibilidade financeira para a execução 

da primeira proposta (2008)]. Cidade de Peniche, JF Conceição. 

• PEExt de Requalificação dos pátios do Bairro Luís de Camões: FASE 2 (Pátios D, E e F). Cidade de 

Peniche, JF Conceição. 

• PEExt do Loteamento da Varzinha – FASE 1/Requalificação do Parque Infantil. Localidade de 

Lugar da Estrada, JF Atouguia da Baleia. 

• PEExt do Loteamento da Varzinha – FASE 2/Requalificação do Espaço Verde a Norte do 

Loteamento. Localidade de Lugar da Estrada, JF Atouguia da Baleia. 

• PEExt de Requalificação da R. Luís de Camões/Frente Bloco 12 (Bairro Valverde - FASE 1). 

Cidade Peniche, JF Conceição. 

• PEExt da Rotunda da Av. do Porto de Pesca - Proposta 2 (integra as soluções alternativas "A" e 

"B"). Cidade de Peniche, JF Ajuda  

• PEExt do Largo do Calvário, Bairro do Calvário. Cidade de Peniche, JF Ajuda. 
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• Proposta de Revisão (REV 1) para os Espaços Exteriores do Largo do Calvário [solicitação do Sr. 

Vice-Presidente atendendo à necessidade de redução de custos e do tipo de intervenção]. 

Cidade de Peniche, JF Ajuda. 

• Proposta de percursos pedonais em saibro, nas margens do Fosso da Muralha (no seguimento 

da Ponte Pedonal construída na zona do antigo Campo de Futebol do Baluarte, e no Cais das 

Gaivotas até à Eclusa). Cidade de Peniche, JF Ajuda. 

• Estudo Preliminar do Fosso da Muralha - zona entre a ponte pedonal do antigo campo do 

Baluarte e a Av. Monsenhor Bastos. Cidade de Peniche, JF Ajuda. 

• PEExt da nova Rotunda da Av. Paulo VI - Proposta 2/Versão 2 (situada no entroncamento dessa 

com as Ruas Heróis do Ultramar e General Humberto Delgado). Cidade de Peniche, JF Ajuda. 

• Horta Social da Casa da Bica. Cidade de Peniche, JF Ajuda. 

Preparação de obras/Acompanhamento da sua execução 

• PEExt de Requalificação do pátio da EB1 de Geraldes (REV1_Março.2012): 

o (09.03.2012) Reunião com o Sr. Vice-Presidente, Eng.º Francisco Silva, Eng.ª Filipa 

Clara e Arq.ª Etelvina sobre o projeto elaborado, tendo sido sugerida a alteração do 

tipo de pavimento previsto, por questões de facilidade de execução de obra e 

disponibilidade financeira. Contatos com fornecedores para esclarecimento de dúvidas, 

pedido de estimativas orçamentais e preparação de obra; 

o Encaminhamento do Plano Geral referente à REV1 do PEExt ao DOM, para elaboração 

da Rede de Drenagem; 

o Preparação da obra: elaboração de informação com listagem de aquisições a levar a 

cabo pela DASU/DEA e respetiva estimativa orçamental, para tomada de 

conhecimento e decisão superior. Emissão de requisições após aprovação superior; 

o (18.06.2012) Reunião de apresentação do PEExt do pátio da EB1 de Geraldes, e 

respetiva ampliação do edifício (DEPPC), aos representantes do agrupamento escolar 

presentes (Diretor do Agrupamento e Prof.ª São), com a presença do Sr. Vice-

Presidente CMP, Prof. Raúl Santos, Eng.º Francisco Silva, Arq.ª Etelvina e Eng.º Cativo; 

o Acompanhamento da execução da obra e prestação do apoio técnico necessário; 

o (04.09.2012) Envio de reclamação, ao fornecedor dos jogos termoplásticos, das falhas 

decorridas na sua aplicação e solicitação da respetiva retificação com urgência. 

Acompanhamento posterior dos trabalhos de retificação. 

o Compilação das ilustrações/regras relativas aos jogos termoplásticos aplicados, para 

oferta ao estabelecimento escolar (trabalho realizado com o apoio do Gabinete de 

Comunicação e Imagem). 

o Elaboração, e encaminhamento ao Pelouro da Educação, de Nota de Imprensa relativa 

à obra de requalificação da Escola EB1 de Geraldes, e restantes intervenções no 

parque escolar da cidade e concelho de Peniche. 

o (14.09.2012) Presença na cerimónia de abertura do ano letivo. 

• PEExt do CARSurf Peniche: 

o (04.06.2012) Reunião de obra sobre os arranjos exteriores do CARSurf, com a presença 

do Eng.º Coelho, Sr. José Manuel (CMP) e Eng.º Diogo (empresa Policon Construções, 

S.A.); 

o Definição das espécies vegetais e respetivo compasso de plantação referente às Zonas 

2 e 3 dos Espaços Exteriores do CARSurf Peniche. Encaminhamento ao Eng.º José 

Coelho, para bom andamento do processo de obra e elaboração da Rede de Rega 

Automática pelo empreiteiro; 
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o Consulta de mercado/pedido de estimativas orçamentais para o fornecimento de 

árvores e arbustos para plantação na Zona 3, no âmbito do apoio técnico prestado à 

empresa Policon Construções, S.A.; 

o Acompanhamento das operações de plantação de árvores, arbustos e herbáceas. 

• Largo dos Galeões. Cidade de Peniche, JF Conceição: 

o (08.06.2012) Reunião com a presença do Sr. Vice-Presidente, Presidente JF Conceição 

e Eng.ª Filipa Clara para preparação de obra; 

o (11.06.2012) Ida ao local c/ Eng.ª Filipa Clara para definição da intervenção a executar. 

• PEExt de Requalificação dos pátios do Bairro Luís de Camões: FASE 1 (Pátios A, B e C): 

o (12.01.2012) Reunião com o Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente de JF Conceição, Eng.º 

Francisco Silva e Eng.ª Filipa Clara. Ponto de situação sobre o PEExt e pedido de 

reformulação da proposta elaborada em 2008 (alteração do tipo de soluções e 

materiais propostos inicialmente, por indisponibilidade financeira), para preparação 

de execução de obra; 

o (16.02.2012) Deslocação ao Bairro Luís de Camões, conjuntamente com o Sr. Vice-

Presidente CMP, Sr. Presidente JF Conceição, Eng.º Nuno Cativo, Eng.º Francisco Silva 

e Eng.ª Filipa Clara, para preparação da obra; 

o Consulta de mercado/pedido de estimativas orçamentais e aquisição de material para 

execução da obra; 

o Acompanhamento da execução da obra e prestação do apoio técnico necessário; 

o Entrega de registos fotográficos do local, antes e depois da execução da obra, a pedido 

do Sr. Presidente de JF Conceição; 

o Preparação, com o apoio do Gabinete de Comunicação e Imagem, de 3 painéis em 

acrílico transparente alusivos à Obra de Luís Vaz de Camões. 

• PEExt de Requalificação dos pátios do Bairro Luís de Camões: FASE 2 (Pátios D, E e F): 

o Consulta de mercado/pedido de estimativas orçamentais para preparação da obra; 

o Solicitação do apoio dos Serviços do DOM no calcetamento/encerramento de algumas 

caldeiras existentes, sem aproveitamento no projeto; 

o Preparação, com o apoio do Gabinete de Comunicação e Imagem, de 3 painéis em 

acrílico transparente alusivos à Obra de Luís Vaz de Camões. 

• Execução dos Espaços Verdes Públicos do Lot. Urbano Proc. L8/99 (requerente: Laroeste - 

Construções, Lda.), no âmbito da posse administrativa dos terrenos públicos por parte da 

autarquia. Lapadusso - cidade de Peniche, JF Conceição: 

o Consulta de mercado/pedido de estimativas orçamentais e aquisição de material para 

execução da obra; 

o Acompanhamento da execução da obra e prestação do apoio técnico necessário. 

• Rotunda da Av. Paulo VI, no entroncamento com as Ruas Heróis do Ultramar e General 

Humberto Delgado: 

o Ida ao local com a Eng.ª Filipa Clara e SEV/CMP para desmantelamento do sistema de 

rega e retirada de vegetação existente nos atuais EV. Reunião com a Eng.ª Filipa Clara 

e Arq.ª Etelvina Alves sobre a eventual solução a adotar para o local; 

o Reunião com o Sr. Vice-Presidente e Eng. Francisco Silva; 

o Consulta de mercado/pedido de estimativas orçamentais para preparação da obra. 

• PEExt do “Passeio da Rua Sacadura Cabral/Requalificação da Entrada Principal do Cemitério 

Municipal de Peniche”: 

o (17.01.2012) Reunião, conjuntamente com o Sr. Vice-Presidente CMP, Sr. Presidente JF 

Conceição, Eng.º Nuno Cativo e Eng.ª Florinda Monteiro para preparação da obra; 

o Reformulação do projeto segundo os parâmetros do procedimento concursal; 



146|213 
Município de Peniche  
 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

o Reunião com o Sr. Presidente JF Conceição para apresentação da estimativa de custos 

referente à proposta de reformulação elaborada. Entrega de documento-base da 

estimativa de custos (referente exclusivamente à aquisição de materiais). 

• PEExt de Requalificação da R. Luís de Camões/Frente Bloco 12 (Bairro Valverde - FASE 1): 

o Apresentação da proposta ao Sr. Vice-Presidente da CMP e Sr. Presidente de JF 

Conceição; 

o Prestação de apoio à JF na sugestão de contatos de fornecedores para posterior 

consulta e aquisição dos materiais necessários à obra. 

Revisão do PDM de Peniche 

• Recolha de informação, compilação de estudos-base disponíveis, consulta de diversas 

entidades com tutela sobre as áreas a integrar na REN presentes no concelho de Peniche, etc.  

• Preparação das bases de trabalho. Sistematização de informação sobre as várias áreas REN, 

respetivas fontes de informação necessárias à sua correta delimitação, e software específico 

para elaboração de cartografia de análise do território. 

• Início da colaboração nos Trabalhos/Estudos de Revisão do PDM de Peniche, no âmbito da 

especialidade de Arquitetura Paisagista. 

• Reuniões de trabalho: 

o (10.07.2012) Presença em reunião de Câmara, com a participação da Jurista Dr.ª 

Fernanda Paula Oliveira; 

o (11.07.2012) Reunião com Eng.º Pires para contextualização do trabalho a executar no 

âmbito da especialidade de Arquitetura Paisagista; 

o (17.07.2012) Reunião geral, coordenada pelo Sr. Presidente de CMP, para 

contextualização e metodologia de trabalho, definição da equipa interna, prazos de 

execução, instrumentos-base de planeamento, etc.; 

o (17.09.2012) Reunião interna CMP (Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Arq.ª Ana Carriço) para 

preparação da reunião a decorrer na CCDR-LVT sobre a atualização da delimitação da 

REN; 

o (25.09.2012) Reunião na CCDR-LVT para esclarecimento de dúvidas sobre a 

metodologia a adotar na atualização da delimitação da REN e respetivas fontes de 

informação disponíveis. Presenças: (CCDR-LVT) Arq.ª Maria João Pinto, Eng.ª Lina e 

Dr.ª Maria Reis Gomes; (CMP) Sr. Presidente, Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Arq.º David 

Gonçalves, Dr. Rodolfo Veríssimo e Arq.ª Ana Carriço; 

o (27.09.2012) Reunião interna CMP (Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Arq.ª Ana Carriço) para 

sistematização da informação a solicitar à (ex) ARH Tejo, no âmbito de reunião 

marcada para o dia 04/10/2012 com aquela entidade; 

o (04.10.2012) Reunião na ARH Tejo para esclarecimento de dúvidas e solicitação do 

fornecimento da informação disponível por parte daquela entidade para a delimitação 

da nova REN. Presenças: (ARH Tejo) Diretor Dr. Carlos Cupeto, Chefe Divisão 

Planeamento e Informação Eng.ª Teresa Guerra, Especialista do Litoral Dr. Celso Pinto, 

Chefe Divisão Litoral Arq.ª Elsa Guerra, Responsável pelo Acompanhamento dos 

Planos Hidrográficos Eng.ª Isabel Guilherme, Eng.ª Patrícia Duarte e Eng.º Carlos 

Castro do Gabinete do Oeste ARH Tejo - Caldas da Rainha; (CMP) Eng.º Pires, Arq.ª 

Etelvina, Arq.º David Gonçalves e Arq.ª Ana Carriço; 

o (11.10.2012) Reunião interna CMP (Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Arq.ª Ana Carriço) para 

Ponto de Situação; 

o (29.10.2012) Reunião interna CMP para ponto de situação e tomada de decisões (Sr. 

Presidente, Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Dr.ª Alexandra Tormenta, Dr. Rodolfo Veríssimo, 
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Eng.º Cativo, Duarte, Arq.ª Ana Carriço, Comandante Operacional Municipal José 

António); 

o (31.10.2012) Reunião interna CMP (Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Dr. Rodolfo Veríssimo, 

Arq.ª Ana Carriço, Comandante Operacional Municipal José António); 

o (07.11.2012) Reunião na Autoridade Nacional de Proteção Civil, com as presenças: 

[ANPC] Eng.ª Maria Andersen (Gestão e OT) e Eng.º Luís Sá (Riscos); [CMP] Eng.º José 

Pires, Arq.ª Etelvina, Arq.ª Ana Carriço, Dr. Rodolfo Veríssimo, Comandante 

Operacional Municipal José António Rodrigues. Esclarecimento de dúvidas, solicitação 

de dados de ocorrências de situações de risco, indicação da bases bibliográficas, etc.; 

o (04.12.2012) Reunião interna CMP (Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Dr.ª Ângela Santos, Dr. 

Rodolfo Veríssimo, Dr.ª Raquel Martins, Arq.ª Ana Carriço) para Ponto de Situação e 

análise/decisão da cartografia externa a adquirir (cartografia base e cartografia 

temática); 

o (07.12.2012) Reunião na DRAP-LVT, com as presenças: (DRAPLVT) Eng.ª Paula Guerra, 

Eng.ª Paula Lourenço e Eng.º Joel Cadete; (CMP) Eng.º Pires, Arq.ª Etelvina, Dr.ª 

Ângela Santos, Dr. Rodolfo Veríssimo e Arq.ª Ana Carriço. A DRAP-LVT irá efetuar a 

delimitação vetorial da RAN corrigida de erros grosseiros e distorções, tendo a CMP 

que fornecer, para o efeito, a cartografia base e a RAN em vigor vetorizada. 

• Sistematização da informação fornecida/a fornecer pela ARH Tejo e CCDR-LVT, cf. acordado em 

sede de reunião entre a CMP e aquelas entidades. Identificação do tipo de documentação e 

respetivas entidades a consultar para a informação em falta. Elaboração de documento-base de 

trabalho e encaminhamento superior (DPGU/DEPPC). 

• Consultas de mercado para aquisição de cartografia diversa essencial para a elaboração da 

Carta da REN Bruta. 

• Atualização do documento-base de trabalho (ficheiro excel "AreasREN") com a sistematização 

da informação sobre as várias áreas a integrar na REN presentes no concelho de Peniche, e 

respetivas fontes de informação necessárias à sua correta delimitação, com base na nova 

legislação em vigor - Dec-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (1ª alteração ao DL 166/2008, de 

22/8), e Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012 (Orientações estratégicas de âmbito 

nacional e regional). 

Trabalhos diversos 

• Casa pré-fabricada de apoio ao Moinho da Fialha: 

o (04.01.2012) Reunião entre a CMP (Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Dr. Jorge 

Abrantes e Dr. Rodolfo Veríssimo) e a Direção da CerciPeniche (Dr. Rogério Cação) 

sobre os assuntos: cálculo da estimativa de custo das obras a afetar à CMP, e processo 

de licenciamento. Gestão do processo; 

o (13.02.2012) Ida ao local com o Sr. Vice-Presidente, Eng.º Nuno Cativo (DEA), Eng.º 

Francisco Silva (DOM), Eng.º João Raminhos e Eng.ª Marta Correia (SMAS). 

• Monumento aos Ex-Combatentes da Guerra do Ultramar: 

o (04.01.2012) Reunião entre a CMP (Sr. Presidente, Eng.º Nuno Cativo e Eng.º Francisco 

Silva) e a Comissão dos Ex-Combatentes: discussão sobre a necessidade de elaboração 

de projeto pormenorizado que permita preparar a fase de execução de obra; 

o (09.01.2012) Reunião entre a CMP, membros da Comissão dos Ex-Combatentes e o 

autor do monumento Nuno Fragata: solicitação de projeto pormenorizado e discussão 

de soluções técnicas de obra e materiais a aplicar. 
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• Hortas Pedagógicas das Escolas Básicas N.º1 e Jardins de Infância do concelho de Peniche: 

o (11.01.2012) Reunião com o Pelouro da Educação (Prof. Raúl Santos), tendo sido 

solicitada a elaboração de uma estimativa de custo dos trabalhos de requalificação de 

todas as HP; 

o (30.01.2012 e 24.02.2012) Visita às Hortas Pedagógicas (total de 14) das Escolas 

Básicas n.º1 e JIs do concelho de Peniche, para levantamento e caracterização das 

situações existentes; 

o Desenvolvimento de documento técnico propositivo para a requalificação das hortas, 

incluindo descrição dos trabalhos necessários e estimativas de orçamento. 

• Cruzeiro Manuelino da Coimbrã: 

o (24.01.2012) Deslocação ao local, conjuntamente com Eng.º Francisco Silva, para 

tomada de conhecimento da situação existente. Elaboração de informação técnica; 

o (01.02.2012) Reunião, conjuntamente com o Sr. Vice-Presidente, Eng.º Nuno Cativo, 

Eng.º Francisco Silva, Eng.º Coelho, Arq.ª Etelvina e Dr. Rui Venâncio sobre a definição 

do tipo possível de intervenção no local; 

o (02.02.2012) Reunião, entre a CMP (Sr. Vice-Presidente, Eng.º Francisco, Eng.º Coelho, 

Arq.ª Etelvina, Dr. Rui Venâncio, Arq.ª Ana Carriço) e Sr. Presidente de JF Atouguia da 

Baleia, sobre a possível intervenção a prever para o local. 

• Fonte Gótica de Atouguia da Baleia: 

o (09.02.2012) Visita ao local conjuntamente c/ Sr. Vice-Presidente, Eng.º Francisco, 

Eng.º Coelho, Arq.ª Etelvina, Dr. Rui Venâncio, e Presidente da JF Atouguia da Baleia. 

• Centro Educativo de Atouguia da Baleia:  

o Análise do Projeto de Espaços Exteriores (Projeto de Execução - Arquitetura Paisagista). 

Elaboração de informação técnica e encaminhamento superior; 

o Esclarecimento de dúvidas e apresentação de sugestão ao projetista na definição da 

solução a apresentar para a vedação do campo de jogos (topos). 

• PEExt “Proposta de Ligação Ciclável a montante do Parque Urbano, entre o CARSurf e o Parque 

Municipal de Campismo de Caravanismo de Peniche”: 

o (22.02.2012) Reunião conjuntamente com o Eng.º José Pires e Arq.ª Etelvina Alves 

para discussão da proposta. Acerto dos limites de propriedade da Quinta dos Salgados 

em desenho, após confirmação pela DEPPC; 

o Disponibilização à DGEI/DOM do desenho n.º04 referente à implantação da vedação 

Nascente do CARSurf, limite de propriedade. 

• Jardim Público do Casal Moinho (área = 2000m2), sito entre a Rua Principal e a Rua Dr. Matos 

Bilhau. Localidade de Casal Moinho, JF Atouguia da Baleia: 

o Visita ao local para avaliação das operações de manutenção que o EV implica e 

consulta de mercado para determinação do respetivo custo associado (cf. despacho de 

reunião de CMP de 24.01.2012); 

• Fosso da Muralha de Peniche (zona entre a ponte pedonal do antigo campo do Baluarte e a Av. 

Monsenhor Bastos): 

o (29.08.2012) Reunião com o Sr. Vice-Presidente, Eng.º Francisco e Eng.º Nuno Cativo: 

definição das operações de limpeza/preparação do terreno objeto de intervenção. 

Solicitação ao DEA para elaboração de PEExt; 

o (05.09.2012) Levantamento de campo e registo fotográfico da situação atual existente 

na área a intervencionar; 

o Elaboração de desenho-esquiço do Estudo Preliminar para discussão interna e 

definição da proposta final; 
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o (20.09.2012) Reunião de apresentação do Estudo Preliminar, com a presença do Sr. 

Vice-Presidente, Eng.º Francisco Silva, Eng.º Nuno Cativo, Eng.º Nuno Carvalho, Arq.ª 

Sara Gomes e Arq.ª Ana Carriço; 

o (02.10.2012) Apresentação, em sede de reunião de câmara, do Estudo Preliminar do 

Fosso da Muralha - zona entre a ponte pedonal do antigo campo do Baluarte e a Av. 

Monsenhor Bastos; 

o (30.10.2012) Reunião, por solicitação do Sr. Vice-Presidente, com a presença do 

mesmo, Eng.º Nuno Cativo e Arq.ª Ana Carriço (DEA), Eng.º Francisco Silva (DOM) e 

Arq.ª Etelvina (DEPPC). 

• Horta Social de plantas aromáticas "Associação Mão Amiga", Relva Longa, Lugar da Estrada - JF 

Atouguia da Baleia:  

o Consulta do processo, ida ao local para levantamento da situação existente e registo 

fotográfico, consulta de mercado para fornecimento de materiais/elaboração de 

estimativa de orçamento. Elaboração de informação. 

• Espaços Exteriores da Casa Mortuária adjacente ao Cemitério Municipal de Peniche [Projeto de 

Execução - Arquitetura, maio/junho 2012]:  

o Análise dos elementos de projeto e elaboração de informação técnica. 

• Outros trabalhos: 

o (16.02.2012) Reunião com o Sr. Vice-Presidente, Eng.º Francisco Silva e Eng.ª Filipa 

Clara para ponto de situação sobre os PEExt do Lavadouro dos Casais Mestre Mendo. 

Entregue cópia ao DOM do projeto para preparação da obra. 

o Visita a EV da JF Conceição, conjuntamente com o SEV/CMP, para avaliação das 

carências existentes, por solicitação do Sr. Presidente de JF. 

o Avaliação das árvores existentes em frente ao CERISC, cujo desenvolvimento excessivo 

causa problemas ao nível do pavimento e espaço público adjacente, por solicitação da 

Direção da CerciPeniche. Ida ao local com o Sr. Presidente da JF Conceição. Elaboração 

de informação técnica. 

o Deslocação ao EV da Cascata de S. Pedro para verificação da situação existente e 

escolha de plantas de rock garden para plantação nos alegretes do muro, por 

solicitação do Sr. Presidente da JF. Consulta de mercado, pedido de estimativas 

orçamentais e aquisição de plantas. 

o Deslocação à localidade de Lugar da Estrada (Rua das Flores), conjuntamente com o 

SEV/CMP, para avaliação das árvores de arruamento existentes e necessidade de poda, 

resultante de ofício reencaminhado pela JF Atouguia da Baleia. Elaboração de 

informação técnica. 

o (24.02.2012) Visita aos espaços exteriores da escola EB123 de Peniche, conjuntamente 

com o Pelouro da Educação (Prof. Raúl Santos) para avaliação do terreno indicado 

para a formalização de uma pequena Horta Pedagógica, respetivas operações de 

limpeza, maquinaria e mão-de-obra necessárias. 

o Compilação de todos os Projetos de Espaços Exteriores elaborados pelo Gabinete de 

Arquitetura Paisagista/DASU, a pedido do Sr. Vice-Presidente, cuja obra ainda não foi 

executada e com área de intervenção localizada nas freguesias urbanas da cidade de 

Peniche. 

o Resposta a solicitação de munícipe residente na Rua das Marés n.º 13, cidade de 

Peniche - JF São Pedro, para limpeza de chorões na arriba defronte da habitação: ida 

ao local para avaliação da situação existente e elaboração de informação técnica. 

o (19.03.2012) Reunião com o representante do Clube de Ténis de Peniche sobre a 

pretensão do clube para construção de uma estrutura metálica com cerca de 1,20m de 
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altura para separação entre campos, com possibilidade de incorporação de 

publicidade. Encaminhamento superior do assunto. 

o Listagem de projetos elaborados pelo Gabinete de Arquitetura Paisagista/DASU 

relativos a acessos a praias/zonas litorais para possível discussão em reunião a 

decorrer com a ARH Tejo, por solicitação do Sr. Presidente de CMP. 

o Elaboração do Relatório de Gestão e Prestação de Contas relativo ao exercício do 

Gabinete de Arquitetura Paisagista da DASU/DEA para o ano de 2011. 

o (13.04.2012) Acompanhamento de visita de estudo a Peniche (em particular aos 

espaços públicos intervencionados do Campo da República/Fortaleza de Peniche, 

Parque Urbano da Av. Monsenhor Bastos e Parque Urbano da Prageira) de alunos do 

curso de mestrado de Arquitetura Paisagista/UTAD (Prof.ª Laura Roldão e Costa). 

Temas abordados: Requalificação Urbana, Preservação do Património, Estrutura 

Ecológica Municipal, Manutenção de Espaços Verdes, entre outros. 

o Resposta a pedido de colocação de uma rampa amovível de skate em frente à loja 58 

Baleal (Loja 1 - Despomar, Rua Infante D. Henrique Lt 4, Baleal - freguesia de Ferrel): 

visita ao local e elaboração de informação técnica. 

o (23.05.2012) Reunião com o Eng.º Nuno Carvalho e Eng.º Florestal Sérgio Rosa, no 

âmbito do Projeto "Floresta Comum". Preparação de Planta de Localização com as 

áreas eventualmente a propor reflorestar, sitas no Parque Urbano da Av. Monsenhor 

Bastos, no âmbito do referido projeto: vertente "Parque Florestal Urbano". 

o (29.05.2012) Presença na sessão de apresentação do "Projeto de Sistema Integrado de 

Sinalética, Mobiliário Urbano e Iluminação Pública - EcoUrbe de Stª Cruz", da Rede 

ECOS, que decorreu no auditório municipal dos paços do concelho de Torres Vedras. 

o No âmbito de reclamação escrita da administração do condomínio da Urbanização 

Baleal Sol Village I - R. Bartolomeu Dias, Lt 62 R/C A - relativamente à condição do 

espaço verde público adjacente, ida ao local para verificação da situação existente e 

elaboração de informação técnica. 

o Resposta a solicitação do PPSC (Península de Peniche Surf Clube), no âmbito de 

eventual realização de evento de team building com cariz social em Peniche. 

o Reunião com o executivo da JF Conceição, a pedido do Sr. Presidente de JF, sobre o 

assunto: possibilidade de criação de zonas de ensombramento com recurso a 

vegetação na área administrativa daquela Junta. 

o Elaboração e encaminhamento superior, a pedido do Sr. Presidente, de documento 

com contributos para a definição dos espaços exteriores envolventes às futuras 

instalações da Rip Curl. 

o Atualização da listagem de PEExt elaborados pelo GAP (ano 2012) e passíveis de 

execução de obra, para integração no doc. ORCAMENTO 2013 CMP. 

 

|PARQUE CAMPISMO 

O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo 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.  

Segundo o relatório divulgado pelo Turismo de Portugal o ano de 2011 caracterizou-se por uma 

diminuição da taxa de ocupação, verificando-se um decréscimo mais acentuado no movimento de 
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campistas (-5,0%) do que nas dormidas (-1,9%), o que até revelou um ligeiro aumento (0,6 noites) na 

duração das estadas médias (In. Parques de Campismo - 2011, Turismo de Portugal, IP., novembro 2012).  

Tendo em conta estes dados o ano de 2012 apresentou-se como um desafio para este setor, uma vez 

que o Campismo é, hoje em dia, uma modalidade com importantes repercussões para a atividade 

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 

atividades comerciais como: super mercados, restaurantes, lojas, transportes, eventos, entre outros.  

No ano de 2012, o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, foi frequentado por um 

pouco mais de 35 mil pessoas o que representou um decréscimo de 0,14% em relação a 2011, sendo 

que, cerca de 27 mil foram Portugueses. Salienta-se ainda o facto de terem sido realizadas mais de 92 

mil dormidas no Parque o que representou, também, uma diminuição de 4,26% em relação ao ano 

anterior. 

 

Como se pode verificar no gráfico anterior, de 2004 a 2009 houve uma evolução tanto no número de 

entradas como no número de dormidas, no entanto, em 2010 houve uma quebra superada em 2011, 

voltando-se a verificar nova quebra em 2012.  

Seguidamente é apresentado o gráfico relativo ao número de entradas de Portugueses no Parque 

mensalmente, sendo que no total entraram no Parque 27355 Campistas Portugueses. 
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No gráfico seguinte, constata-se o número de Entradas Anual por nacionalidade, tendo no total entrado 

5678 Campistas com outras nacionalidades.   

 

Seguidamente são apresentadas as Dormidas dos Campistas Portugueses distribuídas mensalmente, 

tendo sido efectuadas 74487 dormidas por Portugueses.  
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No gráfico seguinte são apresentadas as Dormidas do Ano de 2012 distribuídas por Nacionalidade. De 

acordo com o gráfico verifica-se que os principais mercados emissores são Alemanha, França, Espanha e 

Reino Unido apresentando-se a Eslovénia, Austrália e Polónia como mercados emissores. Salienta-se 

ainda que no total foram efectuadas 17839 dormidas por estrangeiros.  

 

Nos gráficos seguintes são apresentados os Movimentos Totais de Entradas e Dormidas.  

 

 

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%).  

De acordo com os dados apresentados, pode concluir-se que o ano de 2012 revelou-se um ano de crise, 

pois verificou-se um decréscimo acentuado tanto no número de dormidas como no número de entradas 

efetuadas no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche.   
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|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 objetivo 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. 

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 atividades na piscina. 

Quanto há parte da educação, a Câmara Municipal tem vindo a proporcionar a todas as crianças do 1.º 

Ciclo a utilização da piscina na atividade de natação ao longo do ano. 

No que diz respeito às atividades de lazer, a Câmara Municipal tem vindo a realizar ao longo da época 

atividades 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 atividade de natação, a Semana do Amigo, onde cada utente pode 

trazer um amigo e frequentar a mesma aula e por fim, para encerramento da época letiva, 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 em parceria com o Clube Naval de Peniche, a equipa de Triatlo do PAC, através 

da celebração de protocolos entre as partes e a Escola Secundária através do desporto escolar. 

 

1 – RECEITAS 

1.1 – ANO 2011 

Se analisarmos as receitas dos anos de 2011 e 2012, verificamos que existe um decréscimo de 5.7%, 

conforme demonstra o quadro 1 e deve-se em grande parte à situação económica e financeira das 

famílias. 

Quadro: 1 

RECEITA 

  2011 2012 

JANEIRO 29,054.30 € 25,849.11 € 

FEVEREIRO 24,810.60 € 22,747.06 € 

MARÇO 25,796.32 € 22,897.63 € 

ABRIL 23,100.41 € 23,475.51 € 

MAIO 24,194.69 € 24,392.41 € 

JUNHO 18,757.81 € 19,747.16 € 

JULHO 17,471.67 € 21,863.49 € 
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RECEITA 

  2011 2012 

AGOSTO 2,014.54 € 1,659.80 € 

SETEMBRO 21,716.34 € 14,342.16 € 

OUTUBRO 24,277.06 € 21,860.58 € 

NOVEMBRO 26,263.82 € 23,949.51 € 

DEZEMBRO 20,426.60 € 20,637.11 € 

TOTAL 257,884.16 € 243,421.53 € 

(-) 5.7% 

 

 

 

2 – DESPESAS 

2.1 – Despesas Totais 

Se analisarmos as despesas dos anos de 2011 e 2012, verificamos que existiu um decréscimo de 5.3%, 

conforme demonstra o quadro 2, refletindo-se uma maior contenção neste campo. 

Quadro: 2 

DESPESA 

  2011 2012 

JANEIRO 28,848.02 € 28,264.19 € 

FEVEREIRO 27,190.26 € 28,452.56 € 

MARÇO 26,451.27 € 25,552.49 € 

ABRIL 24,512.91 € 25,187.91 € 

MAIO 24,663.97 € 26,407.80 € 

JUNHO 40,718.27 € 31,955.97 € 

JULHO 23,833.92 € 26,260.77 € 

AGOSTO 23,684.18 €   22,540.14 € 

SETEMBRO 26,430.16 € 25,528.66 € 

OUTUBRO 23,537.75 € 22,407.51 € 

NOVEMBRO 44,077.41 € 32,086.36 € 

DEZEMBRO 27,408.56 € 28,705.96 € 
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DESPESA 

  2011 2012 

TOTAL 341,356.68 € 323,350.32 € 

(+) 5.3% 

 

2 – CUSTOS 

2.1 – CUSTOS COM PESSOAL 

O decréscimo de 9,50% deve-se ao corte dos subsídios dos funcionários levado a cabo pelo governo. 

Quadro 3 

FUNCIONÁRIOS 

  2011 2012 

JANEIRO 17,908.40 € 17,712.91 € 

FEVEREIRO 17,834.74 € 17,367.10 € 

MARÇO 17,601.38 € 17,240.76 € 

ABRIL 17,526.71 € 17,506.65 € 

MAIO 17,174.79 € 17,374.52 € 

JUNHO 33,528.67 € 23,708.62 € 

JULHO 17,836.03 € 17,706.44 € 

AGOSTO 18,324.09 € 18,011.43 € 

SETEMBRO 16,402.46 € 15,811.97 € 

OUTUBRO  16,514.14 € 16,049.61 € 

NOVEMBRO 32,728.67 € 22,830.28 € 

DEZEMBRO 17,282.98 € 16,497.91 € 

TOTAL 240,663.06€ 217,818.20 € 

(-) 9.5% 
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2.2 – DESPESAS POR CAPITULO 

2.2.1. – Fornecimentos e Serviços Externos 

Neste item são referidas as rubricas consideradas mais significativas: 

2.2.1.1. – Químicos 

O quadro demonstra que houve redução de 12%, conseguindo-se assim, estabilizar e reduzir o consumo 

de químicos desde 2010, após a aquisição de novos equipamentos. 

Quadro: 6 

QUIMÍCOS 

  2011 2012 

JANEIRO 374.03 € 367.41 € 

FEVEREIRO 390.43 € 437.70 € 

MARÇO 531.11 € 514.74 € 

ABRIL 389.28 € 272.93 € 

MAIO 524.43 € 387.48 € 

JUNHO 415.56 €  417.90 € 

JULHO 246.77 € 205.78 € 

AGOSTO 29.06 € 165.25 € 

SETEMBRO 251.87 € 399.45 € 

OUTUBRO 501.70 € 329.95 € 

NOVEMBRO 529.44 € 303.96 € 

DEZEMBRO 539.29 € 357.49 € 

TOTAL 4,722.97 € 4,160.04 € 

(-) 12% 
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2.2.1.2 – Materiais de Limpeza e de Manutenção 

Nesta rubrica e através da sensibilização que houve por parte dos funcionários, consegue-se desde 2010, 

mesmo com o aumento do IVA e dos preços, um decréscimo de 3,5% em 2012, tal como já tinha 

acontecido em 2011. 

Quadro: 7 

PRODUTOS LIMPEZA 

  2011 2012 

JANEIRO 97.38 € 97.83 € 

FEVEREIRO 78.42 € 102.80 € 

MARÇO 134.23 € 87.98 € 

ABRIL 129.89 € 81.92 € 

MAIO 0 € 65.79 € 

JUNHO 61.84 € 195.71 € 

JULHO 142.32 € 23.68 € 

AGOSTO 89.53 € 64.72 € 

SETEMBRO 62.01 € 89.18 € 

OUTUBRO 104.25 € 63.89 € 

NOVEMBRO 14.82 € 102.60 € 

DEZEMBRO 114.33 € 16.73 € 

TOTAL 1,029.02 € 992.83 € 

(-) 3.5% 

 

 

 

2.2.1.3 – Gás 

O custo do gás apresenta um aumento de 5.15% em 2012, mas, reduziu-se cerca de 3% em relação a 

2010/2011. Se tivermos em conta que, o gás aumentou 0.068€/Kg em média durante o ano de 2012 e 

que a quantidade de gás consumido foi inferior, pode-se concluir que a diferença do custo do gás em 
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2012 advém do aumento do preço. Para haver uma redução nesta rubrica, será necessário haver um 

investimento na aquisição de painéis solares, podendo reduzir o custo em 50%. 

Quadro: 8 

GÁS 

  2011 2012 

JANEIRO 11,069.24 € 8,259.07 € 

FEVEREIRO 6,642.65 € 9,563.72 € 

MARÇO 7,691.96 € 6,356.99 € 

ABRIL 5,299.96 € 6,875.25 € 

MAIO 5,234.92 € 6,745.98 € 

JUNHO 2,389.10 € 2,740.70 € 

JULHO 1,730.76 € 2,891.51 € 

AGOSTO 1,730.76 € 0 € 

SETEMBRO 2,601.56 € 2,878.40 € 

OUTUBRO  2,568.31 € 2,041.11 € 

NOVEMBRO 8,929.13 € 5,708.55 € 

DEZEMBRO 3,246.17 € 8,121.35 € 

TOTAL 59,134.52 € 62,182.63 € 

(+) 5.15% 

 

 

 

2.2.1.5 – Electricidade 

Nesta rubrica, verificamos que houve um aumento de 18.3%, comparativamente a 2011, que 

corresponde ao aumento do preço da eletricidade, principalmente o custo da energia reativa, que em 

média aumentou cerca 0.098€/Kvarh. Em 2013, o custo da eletricidade poderá ainda ser mais elevado, 

caso não haja investimento para a colocação de painéis solares ou uma bateria de condensadores para 

compensar o custo da energia reativa. 
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Quadro: 9 

ELECTRICIDADE 

  2011 2012 

JANEIRO 2,658.59 € 3,362.97 € 

FEVEREIRO 2,761.70 € 3,309.94 € 

MARÇO 2,577.72 € 2,210.34 € 

ABRIL 2,993.39 € 2,210.34 € 

MAIO 2,850.71 € 3,784.77 € 

JUNHO 2,935.64 € 3,705.48 € 

JULHO 2,511.83 € 3,594.64 € 

AGOSTO 2,318.92 € 2,973.57 € 

SETEMBRO 2,758.55 € 3,606.60 € 

OUTUBRO  2,989.97 € 3,875.12 € 

NOVEMBRO 2,981.84 € 3,594.47 € 

DEZEMBRO 3,554.04 € 3,863.21 € 

TOTAL 33,892.90€ 40,091.45€ 

(+) 18.3% 

 

 

 

2.2.1.6 – Telefone 

Nesta rubrica, verificamos que os custos ao longo dos anos vêm reduzindo devido ao controlo das 

chamadas telefónicas. 

Quadro: 10 

TELEFONE 

  2011 2012 

JANEIRO 57.94 € 67.51 € 

FEVEREIRO 58.70 € 63.33 € 

MARÇO 64.98 € 56.24 € 
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TELEFONE 

  2011 2012 

ABRIL 59.02 € 65.69 € 

MAIO 55.53 € 55.72 € 

JUNHO 68.61 € 66.98 € 

JULHO 66.38 € 51.95 € 

AGOSTO 64.22 € 48.63 € 

SETEMBRO 60.08 € 41.97 € 

OUTUBRO  68.56 € 54.54 € 

NOVEMBRO 62.53 € 59.18 € 

DEZEMBRO 61.14 € 50.46 € 

TOTAL 747.69 € 682.20 € 

(-) 0.90% 

 

 

3 – Resultado líquido 

Anos Proveitos Custos Resultado Líquido 

2008 275,191.50 € 352,589.33 € 77,397.83 € 

2009 294,190.17 € 386,627.23 € 92,437.06 € 

2010 288,242.57 € 378,471.05 € 90,228.48 € 

2011 257,884.16 € 341,356.68 € 83,472.52 € 

2012 243,421.53 € 323,350.32 € 79,928.79 € 
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Conclusão 

O défice do ano de 2012 foi de 79,928.79 €, tendo-se assim verificado um decréscimo de 4.25% 

relativamente ao ano de 2011. 

O ano de 2012 como se pode constatar, foi um ano de crise para toda a sociedade. A austeridade 

imposta nos rendimentos das famílias, levou a que houvesse uma redução da receita em 5,7% 

relativamente a 2011.  

No que diz respeito à despesa, podemos dar como indicadores para justificar o aumento desta rubrica, a 

eletricidade e o gás. A eletricidade teve um aumento de 18%, o gás, aumentou 5%, isto comparando 

2011/2012. 

Como tenho vindo a alertar, a piscina tem um excedente de funcionários e a partir de 2013 haver um 

funcionário a menos no setor de limpeza, conseguindo-se reduzir cerca 9.656,91€/ano, mas deve-se 

continuar a racionalizar os recursos humanos, por isso, insisto na redução de um funcionário no setor da 

manutenção, apenas é necessário um funcionário, com horário flexível e ajustável às necessidades 

obrigatórias por lei, tendo como apoio direto se necessário fosse, o coordenador e por fim na receção, 

com uma reorganização do serviço, este funcionaria apenas com três funcionários. Todos estes 

funcionários excedentários poderiam ser colocados noutros serviços com défice de recursos humanos, 

reduzindo assim a despesa em cerca de 21.000€ 

Nas medidas que proponho, de redução de pessoal, vem ao encontro do que geralmente é previsto, isto 

é, segundo a empresa SQD, o custo de pessoal deve ser inferior ao de manutenção, o que na nossa 

piscina não acontece, passa-se o inverso. 

Por fim e mais uma vez alerto, que seria de todo importante a colocação de painéis solares térmicos 

para aquecimento da água e painéis fotovoltaicos para a produção de energia, reduzindo assim os 

custos no consumo de gás em cerca de 20.000€/ano, na redução do consumo de eletricidade. 

Concluindo, com estas mudanças, a piscina tornava-se auto-sustentável comparando-se assim a 

empresas não estatais, não havendo outra alternativa, no meu ponto de vista para reduzir o défice 

existente neste momento. 

4. Sugestões 

 Protocolos com Instituições públicas e privadas do concelho; 

 Colocação de Painéis Solares Termodinâmicos e foto voltaicos; 

 Substituição das divisórias interiores dos dois balneários; 

 Redução de pessoal. 
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GABINETE APOIO AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS 

 

A Estrutura de Apoio ao QREN (EAQ) foi criada por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 11-

02.2008, por proposta do senhor Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. Esta 

estrutura interna é responsável pela pesquisa e avaliação de oportunidades de co-financiamento 

existentes e pela submissão de candidaturas, de acordo com os projetos e iniciativas municipais. 

Integram a EAQ várias unidades orgânicas do Município, embora a gestão permanente seja assegurada 

pelo Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos e pela Divisão Financeira, em estreita 

ligação com as demais unidades orgânicas que integram a EAQ, sempre que tal se revela necessário. 

Após a aprovação das candidaturas, A EAQ está incumbida da gestão, acompanhamento e execução 

financeira das respetivas operações junto dos vários Programas Operacionais que constituem o Quadro 

de Referência Estratégico Nacional – QREN, fazendo simultaneamente a ligação às unidades orgânicas 

do Município responsáveis pela gestão, execução, fiscalização e pagamento das ações incluídas nessas 

candidaturas. Durante o período de execução física e financeira das operações a EAQ é responsável 

pelos fluxos de informação trocados com as entidades co-financiadoras, incluindo a submissão periódica 

de pedidos de pagamento junto destas, com base nas faturas registadas, e pela posterior regularização 

dos pagamentos junto dos fornecedores, dentro dos prazos estabelecidos. É mantido o arquivo 

documental de todo o processo, cuja disponibilização é obrigatória para consulta durante a verificação 

de encerramento da operação e em caso de eventuais inspeções por parte das entidades co-

financiadoras. 

Candidaturas 

Designação Estado /atividades desenvolvidas  

 
Recuperação do Fosso da Muralha (Área 
Molhada); 

Em execução/Gestão e acompanhamento   

Recuperação do Edifício António da Conceição 
Bento; 

Em execução/Gestão e acompanhamento   

Programa de Dinamização da Parceria Local; Concluído   

Nova Sede da ACISCP (apoio prestado à ACISCP 
no âmbito da Parceria para a Regeneração 
Urbana); 

Concluído   

Beneficiação da Igreja de S. Pedro (apoio 
prestado à paróquia no âmbito da Parceria 
para a Regeneração Urbana); 

Em execução/Acompanhamento   

Museu Paroquial de Peniche (apoio prestado à 
paróquia no âmbito da Parceria para a 
Regeneração Urbana); 

Em execução/Acompanhamento   

Convenção "Sou de Peniche" (apoio prestado à 
ADEPE no âmbito da Parceria para a 
Regeneração Urbana); 

Em encerramento/Gestão e 
acompanhamento 

  

Sede do Clube Naval de Peniche (apoio 
prestado ao CNP no âmbito da Parceria para a 
Regeneração Urbana); 

Em execução/Acompanhamento   

Centro de Recursos para a Inclusão (apoio 
prestado à CERCIPeniche no âmbito da 
Parceria para a Regeneração Urbana); 

Em encerramento/Gestão e 
acompanhamento 

  

Centro de Alto Rendimento de Surf; 
Em encerramento/Gestão e 
acompanhamento 
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Designação Estado /atividades desenvolvidas  

 
Beneficiação da Estrada Municipal n.º 578 
(Peniche-Baleal); 

Em encerramento/Gestão e 
acompanhamento 

  

Remodelação do Centro Coordenador de 
Transportes de Peniche; 

Em encerramento/Gestão e 
acompanhamento 

  

Construção do Centro Educativo de Atouguia 
da Baleia; 

Em preparação/Elaboração de candidatura   

Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos 
Domésticos e Pluviais na Zona da Varginha em 
Serra D'El Rei, 1ª fase - SMAS; 

Em execução/Gestão e acompanhamento   

Grande Rota Rede Natura do Oeste; Concluído   

Grupo de Ação Costeira do Oeste; Em execução/Gestão e acompanhamento   

Musealização do Sítio Arqueológico do 
Morraçal da Ajuda; 

Concluído (rescisão de contrato)   

Requalificação do Museu Municipal: Pesca, 
Construção Naval e Indústria Conserveira; 

Em execução/Acompanhamento   

Mostra Internacional de Rendas de Bilros Em execução/Acompanhamento   

Fórum Multiusos de Serra D´El-Rei; Em preparação/Elaboração de candidatura   

Modernização Administrativa do Oeste – 
Modelo de Gestão Voltado para o Munícipe; 

Em execução/Acompanhamento   

Apetrechamento Tecnológico de Escolas do 1.º 
Ciclo/Jardins de Infância 

Em encerramento/Gestão e 
acompanhamento 

  

 

Outros Projetos e Iniciativas co-financiados 

Designação Estado /atividades desenvolvidas 

Projeto SURGE (energia das ondas); Em execução/Gestão e acompanhamento 

Projeto SWELL (energia das ondas);  Em preparação/Elaboração de candidatura 

Contrato de Subvenção Global (Contratualização); Em execução/Gestão e acompanhamento 

Avaliações e Estudos diversos sobre enquadramento e 
elegibilidade de projetos públicos e privados nos 
instrumentos de co-financiamento comunitário 
existentes; 

Em execução/Elaboração 

Cluster do Conhecimento e Economia do Mar - 
Associação Oceano XXI; 

Em execução/Gestão e acompanhamento 

Cluster do Conhecimento e Economia do Mar – 
Associação Fórum MarCentro. 

Em execução/Gestão e acompanhamento 

Candidatura Rip Curl PRO 2013 (OesteCIM) Em preparação/Elaboração de candidatura 

 

Execução financeira das candidaturas 

No ano de 2012 atingiu-se os 96% de execução financeira da candidatura Recuperação do Fosso das 

Muralhas (área molhada) e 98% da candidatura Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf. 

Quanto às restantes candidaturas de referir que em termos financeiros, especificamente pedidos de 

pagamento à entidade cofinanciadora, a do Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2011/2012 

iniciou-se e terminou em 2012, estando ainda por receber a verba relativa ao último pedido de 

pagamento. 

 



 

165|213 
Município de Peniche 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

O quadro seguinte mostra a evolução da execução financeira das candidaturas que tiveram execução 

em 2011 e 2012. 

Designação da 
candidatura 

Investimento 
total previsto 

Investimento 
elegível 

Participação 

QREN Município de Peniche Outras entidades 

Taxa 
compartici
pação (inv. 

elegível) 

Comparticipa
ção 

Taxa 
compartici
pação (inv. 

total 
previsto) 

Comparticipa
ção 

Taxa 
comparticipa

ção (inv. 
total 

previsto) 

Comparticipa
ção 

Recuperação do 
Fosso das 
Muralhas (Área 
Molhada) 

   5.193.513 €     3.966.128 €  85,00%  3.371.209 €  17,54%    911.152 €  17,54%    911.152 €  

Recuperação do 
Edifício António 
da Conceição 
Bento 

      600.614 €        600.614 €  85,00%      510.522 €  15,00%      90.092 €  0,00%                -   €  

Centro de Alto 
Rendimento de 
Surf 

   1.398.576 €     1.094.824 €  85,00%      930.600 €  33,46%    467.976 €  0,00%                -   €  

Remodelação do 
Centro 
Coordenador de 
Transportes de 
Peniche 

      262.274 €        262.274 €  85,00%      222.933 €  15,00%      39.341 €  0,00%                -   €  

Regime fruta 
escolar ano letivo 
2011/2012 

         12.720 €           11.926 €  0,00%                -   € 6,24%            794 €  100,00%        11.926 €  

 

 

 

 

 Continuação 

Designação da 
candidatura 

Execução financeira   

Acumulada até 
31/12/2011 

Ano 2012 Acumulada até 31/12/2012 

% € % € % 

Valor 
arrecadado 
comparticip
ação QREN 

Valor 
arrecadado 

comparticipa
ção Outras 
entidades 

Valor por 
arrecadar 

QREN 

Valor por 
arrecadar 

Outras 
entidades 

Recuperação do 
Fosso daa 
Muralhas (Área 
Molhada) 

60,22%    3.127.532 €  36%  1.853.324 €  95,91%  3.001.651 €        810.000 €     363.175 €     104.344 €  

Recuperação do 
Edifício António 
da Conceição 
Bento 

29,28%       175.850 €  0%                 -   €  29,28%    149.169 €         -   €             303 €                 -   €  

Centro de Alto 
Rendimento de 
Surf 

61,58%       861.288 €  36%      507.454 €  97,87%    884.070 €         -   €       46.546 €                 -   €  

Remodelação do 
Centro 

99,81%       261.768 €  0%                 -   €  99,81%    207.713 €         -   €       13.919 €                 -   €  
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 Continuação 

Designação da 
candidatura 

Execução financeira   

Acumulada até 
31/12/2011 

Ano 2012 Acumulada até 31/12/2012 

% € % € % 

Valor 
arrecadado 
comparticip
ação QREN 

Valor 
arrecadado 

comparticipa
ção Outras 
entidades 

Valor por 
arrecadar 

QREN 

Valor por 
arrecadar 

Outras 
entidades 

Coordenador de 
Transportes de 
Peniche 

Regime fruta 
escolar ano letivo 
2011/2012 

0 €                   -   €  99%        12.641 €  99,38% -  €         -   €          2.982 €  
             

8.941 €  

Total 

4.251.544 € 810.000 € 426.925€ 104.344€ 

5.061.544 € 531.268 € 

 

Na interpretação do quadro relativamente à candidatura de Recuperação do Fosso das Muralhas (área 

molhada) deve entender-se que a outra entidade financiadora é o Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes (IMT), e no Regime de Fruta Escolar o Instituto Financeiro da Agricultura e Pescas. 

Parte do valor por receber na obra de Recuperação do Fosso das Muralhas (área molhada) é relativa à 

cativação dos 5% finais, o mesmo acontece para a Remodelação do Centro Coordenador de Transportes 

de Peniche. Este valores serão entregues ao Município quanto for dada por terminada a candidatura, 

onde está implícito, por exemplo a entrega final da obra e a verificação física por parte da entidade 

financiadora. 

O valor de despesa não elegível no caso da candidatura de Recuperação do Fosso das Muralhas (área 

molhada) fica a dever-se aos trabalhos a mais da empreitada, ao prolongamento dos serviços de 

fiscalização da obra e à revisão de preços. Já no caso da Construção do Centro de Alto Rendimento do 

Surf o valor atribuído à Município foi racionado, e não se ficou a dever a uma componente em concreto 

mas a um rácio de verbas. 

O valor executado na candidatura de Remodelação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche é 

relativa à aquisição do edifício e parte do valor dos projetos de arquitetura.  

No final do ano de 2012 tem o Município por receber de despesa aprovada cerca de 531.000€.  
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

A proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, pelos 

cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos 

inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as 

pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. 

A Autarquia de Peniche, pese embora a existência da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que 

enquadra institucionalmente e operacionalmente a Proteção Civil Municipal, começou a desenhar o seu 

modelo de Serviço Municipal, assente na figura do Comandante Operacional Municipal, a partir de 

janeiro de 2009. 

Ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Peniche cabe desenvolver atividades de planeamento 

de operações, prevenção, segurança e informação pública, tendentes a prevenir riscos coletivos 

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. 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

O SMPC de Peniche, através do Gabinete de Prevenção e Planeamento, do Gabinete Técnico Florestal e 

do respetivo Apoio Administrativo realizou durante o ano de 2012: 

• 92 Informações de âmbitos diversos; 

• 4 Planos Prévios de Intervenção (PPI); 

• 5 Planos de Coordenação (PC) 

• 2 Comunicados à População; 

• 32 Pareceres referentes a queimas/queimadas. 

Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC):  

A Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, bem como a Lei n.º 

65/2007, de 12 de novembro (que define o enquadramento institucional e operacional da proteção 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 proteção, 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 2012 a CMPC de Peniche em fevereiro e dezembro.  

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 2012, o CMS de Peniche reuniu em janeiro e dezembro. 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Peniche (CMDFCI) 
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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 ação local de âmbito municipal, a funcionar sob a 

coordenação do presidente da câmara municipal e têm como missão coordenar, a nível local, as ações 

de defesa da floresta contra incêndios florestais e promover a sua execução. 

Durante o ano de 2012, a CMDFCI de Peniche reuniu em janeiro e dezembro.  

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) 

O PMEPC de Peniche possui parecer condicionado por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

pelo que está a ser alvo de revisão e atualização por parte da Câmara Municipal de Peniche. 

Em virtude de estar e ser revisto o Plano Diretor Municipal (PDM) de Peniche, documento estratégico 

que ao nível das áreas de risco se cruza com o PMEPC de Peniche, entendeu o executivo congregar 

esforços para que simultaneamente estes dois documentos possam avançar em paralelo. 

A primeira versão do PMEPC de Peniche, foi elaborado integralmente pelo SMPC de Peniche. Este 

documento será certamente uma mais-valia para as operações de Proteção Civil Municipal, contudo 

será sempre um documento geral, necessitando de ser complementado com outros planos, por 

exemplo os planos de coordenação.  

Entenda-se que um plano municipal de emergência não é um documento estático mas sim dinâmico, 

que necessita de uma constante atualização. 

Gabinete Técnico Florestal  

O Gabinete Técnico Florestal durante o ano de 2012 desenvolveu diversas atividades, destaca-se a 

questão do plano de gestão florestal do pinhal da Câmara, documento estratégico de extrema 

importância. 

Foi ainda elaborado o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

Informação Pública  

O SMPC de Peniche manteve um acompanhamento permanente e uma tomada de medidas preventivas 

face aos Alertas decretados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, nomeadamente os referentes a 

condições meteorológicas adversas (frio, vento, precipitação e agitação marítima). 

São objetivos diários para o Serviço Municipal de Proteção Civil de Peniche manter uma proximidade 

com a população no sentido de transmitir alguns conselhos úteis ao nível da prevenção, permitindo 

assim que os munícipes de Peniche colaborem numa política de segurança.  

Instrumentos de Planeamentos  

O SMPC de Peniche continuou a marcar presença nos diversos eventos realizados no município em 2012, 

contribuindo para um aproximar dos diversos intervenientes, permitindo assim a troca de informação e 

de conhecimento entre os diversos intervenientes.  

Os diversos Planos elaborados durante o ano de 2012, foram: 

• Plano Prévio de Intervenção para o evento “Carnaval 2012”; 

• Plano Prévio de Intervenção “Praias 2012”; 
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• Plano Prévio de Intervenção “Berlengas 2012”; 

• Plano Prévio de Intervenção para o evento “Carnaval de Verão 2012” 

• Plano Prévio de Intervenção para o evento “Festa Nossa Senhora da Boa Viagem 2012”; 

• Plano de Coordenação para o evento “Campeonato do Mundo Surf 2012”; 

• Plano Prévio de Intervenção para o evento “Passagem de ano 2012/2013”; 

• Plano Prévio de Intervenção para o evento “Festa escuteiros - São Jorge 2012”; 

• Plano de Coordenação para o evento “Capitulo Perfeito - 2012”. 

Arribas – Vigilância e Acompanhamento  

O SMPC de Peniche realiza periodicamente uma avaliação das condições das arribas em parceria com a 

Agencia Portuguesa do Ambiente, na procura de detetar qualquer alteração significativa que possa 

representar um risco acrescido para os utilizadores destes espaços.  

Proteção Civil e as Escolas  

O SMPC de Peniche desenvolveu em 2012 algumas atividades 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, colaborou com alguns alunos do concelho na realização de trabalhos de pesquisa 

escolares, ao nível do Secundário e Universitário, que abordavam a temática da proteção civil.  

Diversos  

Sendo a proteção civil uma área tão transversal e multidisciplinar, cumpre referir neste ponto mais 

algumas das atividades que ao longo de 2012 foram realizadas pelo SMPC de Peniche: 

• Coordenação e elaboração do expediente relativo as tarefas inerentes ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil; 

• Emissão de informações, vistorias e pareceres diversos no âmbito do Serviço Municipal de 

Proteção 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 

Proteção Civil;  

• Apoio à população, aquando de situações adversas;  

• Articulação com o Serviço de Ação Social em diversas situações de caráter 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 2012. 

O SMPC de Peniche, através da figura do Comandante Operacional Municipal, esteve presente em 2012, 

ao nível distrital em diversas reuniões no âmbito do Comando Distrital de Operações de Socorro de 

Leiria da Autoridade Nacional de Proteção Civil.  
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Como nota final, referir que o SMPC de Peniche encontra-se enquadrado no contexto municipal, 

nomeadamente nas parcerias que desenvolve com os demais agentes de proteção civil, sendo 

reconhecido pela elevada participação e disponibilidade que apresenta nas diversas atividades 

existentes. 

 

 

 

SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

 

Vistorias higio-sanitárias a veículos de transporte e venda de produtos alimentares (nomeadamente 

pescado), em colaboração com a Unidade de Saúde Pública de Peniche. 

Resgate de animais em risco, em colaboração com a Ação Social, Comandante Operacional Municipal e 

Polícia de Segurança Pública de Peniche e, ainda, os Serviços de Higiene e Limpeza. 

Vacinação anti-rábica de canídeos – Preparação Campanha 2012 

Identificação electrónica de animais – Preparação Campanha 2012  

Promoção e divulgação do programa de adopção de animais do Município de Peniche (com o apoio do 

Espaço Internet, através do site do Município). Adoção de animais a partir do Canil da Câmara Municipal. 

Serviço de animais “perdidos e achados” 

Reclamações de insalubridade e resposta a denúncias sobre maus-tratos e violência/abandono de 

animais (em colaboração com Unidade de Saúde Pública de Peniche, Comandante Operacional 

Municipal, Fiscalização Técnica, GNR/SEPNA e PSP de Peniche – condições de alojamento de animais de 

companhia – cães e gatos – irregularidades em número, condições de bem-estar e sanidade /(saúde) 

animal – reclamações de PSP, Munícipes, Juntas de Freguesia, etc  

Processamento de todas as queixas/reclamações/participações envolvendo animais Acompanhamento 

técnico de todas as entradas de animais no canil e de todos os sequestros sanitários regulamentares. 

Acompanhamento técnico de todos os episódios conhecidos de ataques de animais a outros animais ou 

a seres humanos, no Concelho. 

Articulação com Autoridades Policiais (GNR, GNR/SEPNA, PSP, PSP/BRIPA – Brigada de Proteção 

Ambiental), Autoridade de Saúde e Hospitais e Comandante Operacional Municipal, Fiscalização 

Municipal e Juntas de Freguesia. 

Colaboração na divulgação de animais perdidos/roubados no Concelho de Peniche – informação às 

juntas de freguesia e autoridades policiais do Concelho; divulgação online, em “serviços veterinários”. 

Preparação Programa de vigilância de talhos – PACE – PLANO DE APROVAÇÃO E CONTROLO DE 

ESTABELECIMENTOS programação de verificação de talhos no Concelho em 2012. 
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Envio regular de informação ao executivo autárquico de diversas notícias referentes aos temas: saúde 

pública, segurança alimentar, bem-estar e saúde animal, agro-pecuária, política agrícola comum e das 

pescas, fiscalização de estabelecimentos do setor alimentar e outras do ramo da medicina veterinária;  

Divulgação de doenças emergentes na Europa, como a causada pelo vírus de Vírus de Schmallenberg: Os 

países europeus reportaram um novo vírus que está a afetar bovinos, ovinos e caprinos na Alemanha, 

Bélgica, Holanda e mais recentemente no Reino Unido. Tendo em conta a localidade onde foi isolado 

pela primeira vez, foi denominado de Vírus Schmallenberg. 

Informação sobre Casos suspeitos de raiva humana, em colaboração com a Unidade de Saúde Pública de 

Peniche.  

Acompanhamento dos arrojamentos de animais marinhos no Concelho de Peniche - colaboração com 

Polícia Marítima, Comandante Operacional Municipal, Unidade Local de saúde Pública de Peniche. 

Colaboração e inter articulação com o Município de Óbidos. 
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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 2008 a 2012 

         
Valores em Euros 

(€) 

Orçamento 
2008 2009 2010* 2011 2012 

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

Receitas                     

Receitas Correntes 15.137.530 61,91% 17.026.667 58,62% 18.177.850 57,69% 17.115.737 55,57% 16.283.447 60,88% 

Receitas de Capital 9.312.180 38,09% 12.021.320 41,38% 13.331.105 42,31% 13.684.246 44,43% 10.462.495 39,12% 

TOTAL 24.449.710   29.047.987   31.508.955   30.799.983   26.745.942   

 
                    

Despesas                     

Despesas Correntes 15.137.530 61,91% 17.026.667 58,62% 18.177.850 57,69% 17.115.737 55,57% 16.283.447 60,88% 

Despesas de Capital 9.312.180 38,09% 12.021.320 41,38% 13.331.105 42,31% 13.684.246 44,43% 10.462.495 39,12% 

TOTAL 24.449.710   29.047.987   31.508.955   30.799.983   26.745.942   

* Aprovado em abril 
          

 

O Orçamento e as Grande Opções do Plano 

Em 2012, o Orçamento do Município de Peniche foi de 26.745.942,00 € (vinte e seis milhões, setecentos 

e quarenta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois euros), valor que diminuiu substancialmente. 

Da análise dos gráficos abaixo, constata-se que a partir de 2009 houve um aumento significativo do 

valor global do orçamento, aumento esse associado essencialmente ao desenvolvimento de alguns 

projetos. 

Comparando os dois gráficos verifica-se que as curvas são muito semelhantes, o que mostra que tem 

sido respeitado o princípio do equilíbrio orçamental corrente na elaboração dos Documentos 

Previsionais. 
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O Orçamento de 2012 previa o fecho das três grandes obras comparticipadas ao abrigo do QREN, 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. 

 

A Execução Orçamental 

No que diz respeito à execução orçamental, são apresentados alguns rácios de análise orçamental. Estes 

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

indicadores a seguir apresentados deverão ter em conta este fator. 
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Resumo da Execução Orçamental por Capítulo e Agrupamento 

      
Valores em Euros (€) 

  DESIGNAÇÃO VALORES   DESIGNAÇÃO VALORES 

  RECEITA  2012 %   DESPESA 2012 % 

 
Saldo da Gerência Anterior 1.352.763 7,44% 

    01 Impostos diretos  4.769.419 26,23% 01 Despesas com o pessoal  6.071.699 33,40% 

02 Impostos indiretos  110.800 0,61% 02 Aquisição de bens e serviços 4.630.341 25,47% 

04 Taxas, multas e outras penalidades  124.279 0,68% 03 Juros e outros encargos 162.268 0,89% 

05 Rendimentos da propriedade  838.842 4,61% 04 Transferências correntes 1.060.958 5,84% 

06 Transferências correntes  3.899.363 21,45% 05 Subsídios 93.356 0,51% 

07 Venda de bens e serviços correntes  2.665.230 14,66% 06 Outras despesas correntes 147.982 0,81% 

08 Outras receitas correntes  11.054 0,06% 
    

  TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 12.418.987 68,31%   
TOTAL DAS DESPESAS 

CORRENTES 12.166.603 66,92% 

          RECEITAS DE CAPITAL       DESPESAS DE CAPITAL     

09 Venda de bens de investimento  
 

0,00% 07 Aquisição de bens de capital  4.346.398 23,91% 

10 Transferências de capital  3.808.639 20,95% 08 Transferências de capital  217.948 1,20% 

11 Ativos financeiros 
 

0,00% 09 Ativos financeiros  0 0,00% 

12 Passivos financeiros  514.322 2,83% 10 Passivos financeiros  720.568 3,96% 

13 Outras receitas de capital  72.459 0,40% 11 Outras despesas de capital  18.000 0,10% 

  TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 4.395.420 24,18%   
TOTAL DAS DESPESAS DE 

CAPITAL 5.302.914 29,17% 

15 
Reposições não abatidas nos 
pagamentos 14.174 

       TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 14.174 0,08%   TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 0 0,00% 

          TOTAL DAS RECEITAS 16.828.581     TOTAL DAS DESPESAS 17.469.517   

     

Saldo para a Gerência 
Seguinte 711.827 3,92% 

  TOTAL 18.181.344     TOTAL 18.181.344   

 

Evolução da Execução Orçamental 

O nível de execução orçamental médio de 2008 – 2012 situa-se nos 60,40% para a Receita e nos 57,81% 

para a Despesa. Em 2012, verifica-se um aumento de 7,35% e de 8,99% no grau de execução global da 

Receita e da Despesa, respetivamente, face a 2011. 

    
Valores em Euros (€) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Orçamento Corrigido 25.472.710 28.710.975 31.768.442 32.448.343 28.237.645 

Receita 18.523.037 15.584.086 17.015.753 18.508.614 18.181.344 

Despesa 17.667.204 15.416.759 16.284.956 17.155.852 17.469.517 
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Evolução da Execução Orçamental da Receita 

Estrutura da Receita Cobrada 

    
Valores em Euros (€) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Receitas Correntes 73,15% 85,80% 80,56% 74,92% 73,88% 

Receitas de Capital 26,85% 14,20% 19,44% 25,08% 26,12% 

 

A Receita cobrada em 2012 é composta por 73,88% de receitas correntes e 26,12% 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. 

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Grau de Exec. das Rec. Cor. 93,10% 75,87% 74,24% 76,46% 76,27% 

Grau de Exec. Das Rec. Cap. 44,77% 19,23% 24,44% 32,05% 42,01% 
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O nível de execução das receitas correntes é naturalmente elevado, apresentando um grau de execução 

médio dos últimos cinco anos de 82,84% e em 2012 de 76,27%.  

No que diz respeito ao grau de execução das receitas de capital, verifica-se que a média dos últimos 

cinco anos é de 36,53%, e de 42,01% em 2012. Note-se que o grau de execução orçamental das receitas 

de capital depende essencialmente das transferências, quer de Fundos Comunitários, quer do 

Orçamento do Estado e ainda da política de venda de património.  

Evolução da Execução Orçamental da Despesa 

Estrutura das despesas (pagamentos) efetuadas 

    
Valores em Euros (€) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Despesas Correntes 78,21% 80,70% 80,46% 74,07% 69,64% 

Despesas de Capital 21,79% 19,30% 19,54% 25,93% 30,36% 

 

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 direta entre corrente e capital, 

sendo desejável que se verifique o equilíbrio, depende da forma como o saldo da gerência anterior é 

utilizado, ou seja, o tipo de pagamentos que são realizados com este saldo. 

  
Valores em Euros (€) 

 
Receita Despesa Utilizado 

Saldo da gerência anterior 1.352.763 
  Correntes 12.418.987 12.166.603 252.383 

Capital 4.395.420 5.302.914 -907.494 

Outras 14.174 
  Saldo da gerência  711.827     

 

Em 2012, verificou-se o princípio de equilíbrio.  
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Em termos de pagamento de despesas correntes, temos um grau de execução médio dos últimos cinco 

anos é de 75,16%, verificando-se que se manteve a tendência de aumento registada de 2010 para 2011, 

4,25%, registando de 2011 para 2012 um aumento de 0,47%.  

No que diz respeito a despesas de capital, o grau de execução médio dos últimos cinco anos é de 37,60%, 

sendo que se manteve o movimento de aumento que já havia sido registado em 2011, de 8,12% face a 

2010, registou-se agora um aumento de 18,18%. 

 

Rácios sobre o grau de cobertura das despesas 

Cobertura das Despesas pelas Receitas 

Este rácio tem como objetivo medir a capacidade do Município em dar resposta aos compromissos 

assumidos. No entanto, considerando que o que está em análise são pagamentos e recebimentos a 

tendência é para estar muito perto dos cem por cento. Outro resultado pressupunha que teria havido 

um problema operacional que não permitisse a emissão dos pagamentos. 

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Receita Total /  
Despesa Total 104,84% 101,09% 104,49% 107,89% 104,07% 

 

Peso das Despesas Correntes nas Receitas Correntes 

    
Valores em Euros (€) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Receitas Correntes 13.166.929 12.944.815 13.498.912 13.104.879 12.433.161 

Despesas Correntes 13.818.223 12.440.980 13.103.548 12.708.180 12.166.603 

D. Correntes / R. 
Corrente 104,95% 96,11% 97,07% 96,97% 97,86% 

 

O quadro apresentado mostra um decréscimo das receitas e das despesas correntes em 2012, não 

tendo sido utilizado o saldo da gerência para efetuar pagamentos de natureza corrente. 
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Peso das Despesas de Capital nas Receitas de Capital 

Em 2012, verifica-se um aumento dos pagamentos de despesas de capital, com recurso a receitas de 

capital e também a receitas correntes. De salientar, que 2012 foi um ano em que os pagamentos 

associados às 3 empreitadas em curso foram mais acentuados. 

    
Valores em Euros (€) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Receitas de Capital 4.832.108 2.143.101 3.257.355 4.385.927 4.395.420 

Despesas de Capital 3.848.981 2.975.779 3.181.408 4.447.672 5.302.914 

D. Capital / R. Capital 79,65% 138,85% 97,67% 101,41% 120,65% 

 

 

 

Rácios de estrutura das receitas 

Receita Própria / Receita Total 

Conceito: Receita própria: Receitas controladas diretamente pelo Município. 

Receita Própria = Impostos Indiretos + Taxas, Multas e Outras Penalidades + Rendimento de 

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

    
Valores em Euros (€) 

RECEITA PRÓPRIA 2008 2009 2010 2011 2012 

02 Impostos indiretos  250.475 165.113 684.362 150.862 110.800 
04 Taxas, multas e outras 
penalidades  264.129 163.316 262.532 158.509 124.279 

05 Rendimentos da propriedade  756.135 765.648 818.355 793.039 838.842 
07 Venda de bens e serviços 
correntes  2.675.688 2.525.802 2.609.448 2.816.483 2.665.230 

08 Outras receitas correntes  8.776 4.391 6.169 3.791 11.054 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Receitas de Capital Despesas de Capital



 
 

179|213 
Município de Peniche 

Informação económico-financeira 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

TOTAL RECEITA PRÓPRIA 3.955.203 3.624.269 4.380.866 3.922.683 3.750.205 

      RECEITA TOTAL 17.999.037 15.087.916 16.756.266 17.490.805 16.828.581 

      RECEITA PRÓPRIA / RECEITA 
TOTAL 21,97% 24,02% 26,14% 22,43% 22,28% 

 

 

A análise da evolução deste indicador permite avaliar a capacidade do Município em gerar receitas que 

condicionem positivamente a atividade financeira do mesmo.  

Tendo em conta os últimos cinco anos em análise, e considerando que a média deste indicador se situa 

nos 23,37%, verifica-se que em 2012, o mesmo está abaixo da média com 22,28%. Embora tenha havido 

um aumento de 45.802€ nas cobranças associadas aos rendimentos da propriedade, as restantes 

rúbricas de receitas concorrentes registaram um decréscimo, sendo que só a rubrica de venda de bens e 

serviços correntes registou um decréscimo de cerca de 151.253€. 

 

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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Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

RECEITA TOTAL 17.999.037 15.087.916 16.756.266 17.490.805 16.828.581 

06 Transferências correntes  3.894.790 4.286.968 4.089.247 4.093.771 3.899.363 

10 Transferências de capital  1.999.013 1.619.461 2.376.438 3.832.972 3.808.639 

12 Passivos financeiros  2.429.176 514.539 472.351 521.715 514.322 

 
8.322.980 6.420.968 6.938.035 8.448.458 8.222.323 

TOTAL RECEITA INTERNA 9.676.057 8.666.948 9.818.231 9.042.347 8.606.258 

      RECEITA INTERNA / RECEITA TOTAL 53,76% 57,44% 58,59% 51,70% 51,14% 

 

Em 2012, verifica-se uma redução da capacidade do Município em gerar receita interna. Embora tenha 

havido um aumento da receita total, verifica-se que ele resultou essencialmente do aumento das 

transferências de capital de fundos comunitários referentes às obras em curso. 

  
Valores em Euros (€) 

  2011 2012 ∆ 

1001 Sociedades e Quase-sociedades não financeiras 50.000 0 -50.000 

10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 1.505.577 1.403.994 -101.583 

10030104 Cooperação Técnica e Financeira 63.934 19.297 -44.637 

100307 Estado - Participação em projetos Cofinanciados 1.703.462 2.385.349 681.887 

100308 Serviços e Fundos Autónomos 510.000 0 -510.000 

10 Transferências de capital  3.832.972 3.808.639 -24.333 

 

No que diz respeito a este capítulo, verifica-se uma redução global na ordem dos 0,64%. Como se pode 

verificar, quase todas as rubricas sofreram uma redução, à exceção da rubrica das comparticipações das 

obras em curso, que registou um aumento de cerca de 28,59%, atenuando a redução das transferências 

de capital que se verificou essencialmente, e consecutivamente, no fundo de equilíbrio financeiro, 

redução de cerca de 102.000€ e principalmente nas transferências dos serviços e fundos autónomos, 

redução de 510.000€. 
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Peso dos Impostos Diretos sobre Receita Total 

    
Valores em Euros (€) 

IMPOSTOS DIRETOS 2008 2009 2010 2011 2012 

 IMI 3.204.497 3.178.685 3.330.580 3.508.008 3.638.854 

 IUC 346.857 398.819 418.808 446.131 508.853 

 IMT 1.739.066 1.409.987 1.272.489 1.107.248 621.712 

   Impostos Abolidos:           

      Contribuição Autárquica 4.377 1.051 1.087 0 0 

      SISA 21.109 40.570 2.793 9.520 0 

      Imposto Municipal S/ Veículos 1.030         

     Outros 0         

TOTAL 5.316.936 5.029.112 5.025.757 5.070.907 4.769.419 

            

RECEITAS TOTAIS 17.999.037 15.087.916 15.087.916 17.490.805 16.828.581 

      
IMPOSTOS DIRETOS / RECEITAS TOTAIS 29,54% 33,33% 33,33% 28,99% 28,34% 

 

 

Em 2012, os impostos diretos representam cerca de 28,34% da receita total, verificando-se a tendência 

de diminuição do peso destas receitas face às receitas totais.  

Da diminuição de 3,79% das receitas totais cobradas em 2012 face a 2011, contribuíram negativamente 

com 5,95% a cobrança das receitas provenientes de impostos diretos. 

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é o imposto direto com mais peso na receita do Município. Em 

2012 apresenta um ligeiro aumento de 3,73% relativamente ao cobrado em 2011.  
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A cobrança deste imposto depende da política de impostos do Município, uma vez que é a Assembleia 

Municipal que vota a taxa com base na proposta da Câmara Municipal. As taxas aplicadas ao imposto 

cobrado em 2012 foram as seguintes: 

a) Prédios rústicos: 0,80%; 
b) Prédios urbanos: 0,70%; 
c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,40%.  

O Imposto Único de Circulação (IUC) apresenta em 2012 um aumento de 14,06% face à cobrança do de 

2011, foi neste imposto que se registou o maior aumento na cobrança em 2012 face a 2011. 

O Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) está muito dependente da 

conjuntura económica, a qual teve reflexos negativos na cobrança deste imposto. A cobrança deste 

imposto regista desde 2009 uma redução média de 21,38%. Em 2012, a diminuição na cobrança do IMT, 

face a 2011, aproximou-se dos 44%. Em valores arredondados foram cobrados em 2011 1.107.000€ e 

em 2012 apenas 622.000€. Ficando, assim, atenuado o ligeiro aumento verificado nos outros dois 

impostos. 

 

Fundos Municipais Correntes e de Capital / Receita Total 

    
Valores em Euros (€) 

FUNDOS MUNICIPAIS 2008 2009 2010 2011 2012 

FM CORRENTE 3.333.800 3.537.313 3.418.266 3.247.500 3.236.114 

FM CAPITAL 1.512.886 1.551.707 1.585.104 1.505.577 1.403.994 

TOTAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS 4.846.686 5.089.020 5.003.370 4.753.077 4.640.108 

            

RECEITA TOTAL 17.999.037 15.087.916 16.756.266 17.490.805 16.828.581 

  
     FM / RECEITA TOTAL 26,93% 33,73% 29,86% 27,17% 27,57% 

 

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

Em termos médios este indicador situa-se nos 29,05%, tendo-se verificado em 2012 um ligeiro aumento 

do peso destes fundos na receita total face ao ano anterior. De 2012 para 2011 verificou-se a tendência 

de redução constatada de 2010 para 2011, desta vez a redução do valor dos fundos municipais ficou-se 

na ordem dos 2,38%. 
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Passivos Financeiros / Receita Total 

    
Valores em Euros (€) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

PASSIVOS FINANCEIROS 2.429.176 514.539 472.351 521.715 514.322 

RECEITA TOTAL 17.999.037 15.087.916 16.756.266 17.490.805 16.828.581 

PASSIVOS FINANCEIROS / RECEITA TOTAL 13,50% 3,41% 2,82% 2,98% 3,06% 

 

 

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

período de utilização. 

No quadro seguinte estão representados os empréstimos em período de utilização em 2012. 

  
Valores em Euros (€) 

 

Valor 

Utilizado até 
31 de 

dezembro de 
2011 

Utilizado 
em 2012 

Empréstimos contraídos em 2010 
   Recuperação do Fosso da Muralha 565.000 366.748 198.252 

Centro de Alto Rendimento do Surf 702.000 332.157 316.069 

TOTAL 1.267.000 698.904 514.322 

 

 

Rácios sobre a Estrutura da Despesa 

No que diz respeito à despesa, serão analisados indicadores não só ao nível dos pagamentos mas 

também dos compromissos assumidos.  

Despesa Básica / Despesa Total 

Conceito: Despesa Básica: Despesa que possui um carácter mais ou menos fixo, 

independentemente do volume de atividade. 

Despesa Básica = Pessoal + Transferências Correntes e de Capital + Serviço da Dívida 

    
Valores em Euros (€) 

DESPESA BÁSICA 2008 2009 2010 2011 2012 

01 - Despesas com pessoal 6.626.895 6.937.125 7.208.785 6.763.676 6.071.699 

03 - Encargos correntes da dívida 301.233 219.727 216.861 147.148 162.268 

04 - Transferências correntes 1.091.769 1.099.806 1.196.393 1.083.213 1.060.958 

08 - Transferências de capital 690.378 116.342 53.933 70.730 217.948 

10 - Passivos financeiros 576.934 943.365 715.539 781.051 720.568 
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TOTAL DA DESPESA BÁSICA 9.287.209 9.316.366 9.391.511 8.845.817 8.233.441 

      TOTAL DA DESPESA 17.667.204 15.416.759 16.284.956 17.155.852 17.469.517 

      DESPESA BÁSICA / DESPESA TOTAL 52,57% 60,43% 57,67% 51,56% 47,13% 

 

 

Em termos gerais, manteve-se a sentido anteriormente verificado, sendo a diminuição registada, do 

peso da despesa básica na despesa total, situou-se nos 4,43%. Esta diminuição resultou da redução da 

despesa básica de 2012, diluído num aumento da despesa total.  

    

DESPESA BÁSICA Pag. 2008 
Comp. Por 
pagar 2008 

Comp. 
2009 Pag. 2009 

Comp. Por 
pagar 2009 

Comp. 
2010 Pag. 2010 

01 - Despesas com pessoal 6.626.895 77.924 7.067.048 6.937.125 207.846 7.257.638 7.208.785 
03 - Encargos correntes da 
dívida 301.233 115.854 225.046 219.727 121.173 126.219 216.861 

04 - Transferências correntes 1.091.769 12.842 1.223.395 1.099.806 128.610 1.252.965 1.196.393 
08 - Transferências de 
capital 690.378 932 155.598 116.342 40.187 124.915 53.933 

10 - Passivos financeiros 576.934 0 943.365 943.365 0 715.539 715.539 

TOTAL DA DESPESA BÁSICA 9.287.209 207.552 9.614.450 9.316.366 505.636 9.477.276 9.391.511 

 

   

Continuação 
Valores em Euros (€) 

DESPESA BÁSICA 

Comp. Por 
pagar 
2010 

Comp. 
2011 Pag. 2011 

Comp. Por 
pagar 
2011 

Comp. 
2012 Pag. 2012 

Comp. Por 
pagar 
2012 

01 - Despesas com pessoal 256.700 6.823.278 6.763.676 316.302 6.085.219 6.071.699 329.822 
03 - Encargos correntes da 
dívida 30.176 159.721 147.148 42.750 196.305 162.268 76.787 
04 - Transferências 
correntes 161.336 1.233.294 1.083.213 311.417 986.243 1.060.958 236.702 
08 - Transferências de 
capital 95.911 67.280 70.730 92.461 199.792 217.948 74.305 

10 - Passivos financeiros 0 781.051 781.051 0 720.568 720.568 0 
TOTAL DA DESPESA 

BÁSICA 505.636 9.064.624 8.845.817 762.929 8.188.127 8.233.441 717.616 

 

No que concerne à análise de compromissos e pagamentos referentes à despesa básica, 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 faturação 

da ADSE, no que diz respeito a despesas com pessoal, notas de débito relativas a juros de mora, no que 

diz respeito aos encargos correntes da dívida, projetos e manutenção da OesteCIM, relativamente a 

transferências correntes e em relação às transferências de capital é de destacar os subsídios para 

investimento atribuídos a Freguesias e Instituições sem Fins Lucrativos. 
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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 2012, verifica-se uma redução da 

despesa básica face a 2011 de cerca de 6,92%, cuja estrutura será analisada seguidamente. 

Despesas com Pessoal  

    
Valores em Euros (€) 

DESPESA BÁSICA 2008 2009 2010 2011 2012 

01 - Despesas com pessoal 6.626.895 6.937.125 7.208.785 6.763.676 6.071.699 

∆ 8,52% 4,68% 3,92% -6,17% -10,23% 

Despesa Corrente 13.818.223 12.440.980 13.103.548 12.708.180 12.166.603 

PESSOAL / DESPESA CORRENTE 47,96% 55,76% 55,01% 53,22% 49,90% 

Despesa Total 17.667.204 15.416.759 16.284.956 17.155.852 17.469.517 

PESSOAL / DESPESA TOTAL 37,51% 45,00% 44,27% 39,42% 34,76% 

Receita Corrente 13.166.929 12.944.815 13.498.912 13.104.879 12.433.161 

PESSOAL / RECEITA CORRENTE 50,33% 53,59% 53,40% 51,61% 48,83% 
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As despesas com pessoal desde 2011 que seguem em tendência inversa ao registado até 2010, registou 

de 2010 para 2011 uma redução de 6,17% conseguindo-se ainda aumentar a redução para 2012 na 

ordem dos 10,23%, face a 2011. Esta tendência deve-se, entre outras medidas, a cortes impostos pela 

Lei do Orçamento do Estado e principalmente ao processo de reavaliação de toda a política de recursos 

humanos. 

 

Análise da estrutura das despesas com pessoal: 

      
Valores em Euros (€) 

  2009 2010 ∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 

Titulares de órgãos de soberania e 
membros de órgãos autárquicos 128.486 150.260 16,95% 141.340 -5,94% 121.687 -13,91% 

Pessoal dos Quadros 2.498.221 2.704.401 8,25% 2.971.053 9,86% 3.219.408 8,36% 

Pessoal contratado a termo 1.432.773 1.440.589 0,55% 848.859 -41,08% 393.294 -53,67% 
Pessoal em regime de tarefa ou 
avença 68.379 84.537 23,63% 35.258 -58,29% 39.711 12,63% 

Pessoal em qualquer outra situação 79.786 88.985 11,53% 85.843 -3,53% 75.891 -11,59% 

Subsídio de refeição 435.548 467.835 7,41% 444.624 -4,96% 421.047 -5,30% 

Subsídio de férias e natal 678.084 697.571 2,87% 682.489 -2,16% 333.883 -51,08% 
Outras remunerações certas e 
permanentes 163.666 101.615 -37,91% 102.078 0,46% 105.327 3,18% 

Abonos variáveis ou eventuais 376.297 288.280 -23,39% 264.381 -8,29% 222.858 -15,71% 

Encargos com a saúde 94.953 195.403 105,79% 185.785 -4,92% 227.587 22,50% 

Segurança social 980.932 989.309 0,85% 988.637 -0,07% 911.007 -7,85% 

01 - Despesas com pessoal 6.937.125 7.208.785 3,92% 6.750.347 -6,36% 6.071.699 -10,05% 

 

O quadro acima, concentrando a análise no ano de 2012, verifica-se uma redução em quase todas as 

rubricas de despesas com pessoal, à exceção da rúbrica pessoal dos quadros, uma vez que à semelhança 

do ano de 2011, 2012 reflete ainda a estabilização da estrutura de pessoal em termos de necessidades 

permanentes através da celebração de contratos por tempo indeterminado. Pelo mesmo motivo a 

rubrica pessoal em regime de tarefa ou avença apresenta uma ligeira subida. 

Aquisição de Bens e Serviços / Despesa 

    
Valores em Euros (€) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

02 - Aquisição de bens e prestação de 
serviços 5.414.752 3.965.404 4.255.984 4.441.993 4.630.341 

 

     

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 13.818.223 12.440.980 13.103.548 12.708.180 12.166.603 

BENS E SERVIÇOS / DESPESA CORRENTE 39,19% 31,87% 32,48% 34,95% 38,06% 

      TOTAL DA DESPESA 17.667.204 15.416.759 16.284.956 17.155.852 17.469.517 

BENS E SERVIÇOS / DESPESA TOTAL 30,65% 25,72% 26,13% 25,89% 26,51% 
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A título de síntese, e considerando que estamos em sede de análise de pagamentos, verifica-se um 

ligeiro aumento do pagamento de despesas relativas a bens e serviços acompanhado pelo brando 

aumento da despesa global resulta num aumento deste indicador em cerca de 0,61%. 

 

Evolução dos compromissos do ano: 

Aquisição de bens: 

      
Valores em Euros (€) 

Aquisição de bens Comp. 2009 Comp. 2010 ∆ 
Comp. 
2011 ∆ 

Comp. 
2012 ∆ 

Matérias-primas e 
subsidiárias 359.535 272.653 -86.882 204.795 -67.859 88.238 -116.557 

Combustíveis e 
lubrificantes 509.764 553.755 43.991 638.038 84.283 478.285 -159.752 

Munições, explosivos e 
artifícios 5.812 1.028 -4.784 8.327 7.299 689 -7.638 

Limpeza e higiene 80.885 59.108 -21.777 55.192 -3.916 60.438 5.247 

Alimentação - refeições 
confecionadas 119.923 197.670 77.747 185.547 -12.123 194.461 8.913 

Vestuário e artigos 
pessoais 33.123 11.337 -21.786 11.430 93 5.240 -6.190 

Material de escritório 83.673 64.336 -19.337 51.356 -12.981 23.907 -27.448 

Produtos químicos e 
farmacêuticos 4.985 3.148 -1.836 1.973 -1.176 1.111 -862 

Produtos vendidos nas 
farmácias 1.315 26 -1.290 77 52 6 -72 

Material de consumo 
Clínico 663,29 592,98 -70 705 112 314 -391 

Material de transporte - 
peças 112.400 105.687 -6.713 99.276 -6.411 79.655 -19.621 

Material de Consumo 
Hoteleiro 454 257 -197 10 -247 106 96 

Outro material - peças 25.738 19.679 -6.058 22.789 3.110 27.295 4.505 

Prémios, condecorações 
e ofertas 67.413 56.007 -11.406 47.924 -8.082 41.601 -6.324 

Mercadorias para venda 16.492 6.186 -10.306 6.306 120 2.565 -3.741 

Ferramentas e utensílios 25.420 15.928 -9.492 11.125 -4.803 6.616 -4.509 

Livros e documentação 
técnica 1.522 1.634 112 546 -1.088 535 -11 

Artigos honoríficos e de 
decoração 2580 448,31 -2.132 726 277 554 -172 

Material de educação 
cultura e receio 9.711 6.854 -2.857 6.344 -510 1.945 -4.399 

Outros bens 144.188 130.558 -13.630 75.576 -54.982 63.820 -11.756 
TOTAL AQUISIÇÃO DE 

BENS 1.605.597 1.506.892 -98.705 1.428.060 -78.831 1.077.378 -350.682 

 

Para esta análise não se consideram os valores faturados, pois estamos em sede de execução 

orçamental. No entanto, convém salvaguardar que, sendo os compromissos resultantes de processos de 
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aquisição, muitas vezes estes não representam uma dívida perante terceiros no próprio ano, mas 

representam desde logo um compromisso futuro. 

 

O gráfico seguinte compara, relativamente à aquisição de bens, a evolução dos compromissos 

assumidos no ano, os pagamentos e os compromissos por pagar que resta no final de cada ano. 

 

 

Aquisição de serviços: 

      
Valores em Euros (€) 

Aquisição de serviços 
Comp. 
2009 

Comp. 
2010 ∆ 

Comp. 
2011 ∆ Comp. 2012 ∆ 

Encargos de instalações 386.562 684.285 297.723 578.828 -105.457 353.008 -225.820 

Limpeza e higiene 891.716 772.686 -119.030 759.122 -13.565 545.189 -213.932 

Conservação de bens 226.820 233.148 6.328 212.811 -20.336 171.021 -41.790 

Locação e edifícios 93.262 62.756 -30.506 43.146 -19.610 37.536 -5.609 

Locação de outros bens 87.836 47.425 -40.411 74.333 26.908 47.592 -26.741 

Comunicações 139.285 135.768 -3.517 103.849 -31.919 99.583 -4.266 

Transportes escolares 177.637 175.256 -2.381 145.379 -29.877 94.633 -50.746 

Outros transportes 50.881 45.358 -5.523 40.269 -5.088 34.769 -5.500 

Representação de serviços 718 1.936 1.218 1.353 -583 18 -1.335 

Seguros 86.766 92.705 5.939 98.482 5.777 95.476 -3.006 

Deslocações e estadas 
 

555 555 2.238 1.683 1.173 -1.064 

Estudos, pareceres, projetos e 
consultadoria 299.797 46.093 -253.704 89.907 43.814 15.089 -74.818 

Formação 17.416 7.788 -9.628 1.552 -6.236 1.879 327 

Seminários, exposições e 
similares 16.540 6.083 -10.457 2.796 -3.286 2.314 -483 

Publicidade 167.145 75.124 -92.021 52.408 -22.716 25.343 -27.065 

Vigilância e segurança 17.434 17.313 -121 16.922 -391 17.025 103 
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Valores em Euros (€) 

Aquisição de serviços 
Comp. 
2009 

Comp. 
2010 ∆ 

Comp. 
2011 ∆ Comp. 2012 ∆ 

Assistência técnica 33.035 21.106 -11.929 18.066 -3.040 26.818 8.752 

Outros trabalhos 
especializados 19.548 21.688 2.140 22.603 915 15.439 -7.165 

Serviços de saúde 0 0 0 0 0 0 0 

Encargos de cobrança de 
receitas 124.570 124.841 272 124.877 36 118.713 -6.165 

Iluminação Pública 444.068 514.748 70.680 561.209 46.461 699.338 138.129 

Outros serviços 724.010 380.594 -343.416 240.728 -139.866 317.900 77.172 
TOTAL AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS 4.005.047 4.005.047 -537.791 3.190.878 -276.378 2.719.856 -471.023 

 

A natureza das atividades desenvolvidas pelo Município tem exigido 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.  

 

O gráfico seguinte compara, relativamente à aquisição de serviços, a evolução dos compromissos 

assumidos no ano, os pagamentos e os compromissos por pagar que resta no final de cada ano. 

 

 

Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total 

    
Valores em Euros (€) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

07 - Aquisição de bens de capital 2.247.240 1.872.662 2.213.427 3.437.673 4.346.398 

TOTAL DA DESPESA 17.667.204 15.416.759 16.284.956 17.155.852 17.469.517 

BENS DE CAPITAL / DESPESA TOTAL 12,72% 12,15% 13,59% 20,04% 24,88% 
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No quadro estão reflectidos os valores de pagamentos. O peso dos pagamentos de despesas de 

investimento varia em função das obras em execução.  

2011 já havia sido um ano de grande execução de obras, cabem grande parte à obra de recuperação do 

fosso das muralhas e construção do centro de alto rendimento do surf, em 2012 esta execução 

financeira ainda se acentuou mais, traduzindo-se num aumento de cerca de 4,84% face a 2011. 

 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. 

 

 

Análise das demonstrações financeiras (Balanço e Demonstração de Resultados) 

A análise dos principais documentos de prestação de contas (Balanço e Demonstração de Resultados), 

permite efetuar 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 / Ativo Total Líquido)  

Indica o grau de independência perante os credores. 

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Capital Próprio 11.216.039 10.567.539 10.853.502 12.663.378 14.253.122 

Ativo Total Líquido 29.521.296 31.956.550 33.135.108 35.986.851 37.546.300 

Autonomia Financeira 0,38 0,33 0,33 0,35 0,38 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2009 2010 2011 2012

Aquisição de bens de capital 

Compromissos Pagamentos Compromissos por pagar



 
 

191|213 
Município de Peniche 

Informação económico-financeira 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

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 (Ativo Circulante / Passivo de Curto Prazo ) 

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo Circulante 1.940.466 2.025.874 2.481.216 2.831.929 2.006.498 
Passivo Circulante (curto 
prazo) 3.675.169 6.133.193 6.852.973 6.774.569 5.421.600 

Liquidez Geral 0,53 0,33 0,36 0,42 0,37 

 

b 2) Liquidez Reduzida [(Ativo Circulante – Existências) / Passivo de Curto Prazo] 

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo circulante - Existências 1.233.943 1.388.806 1.999.960 2.424.756 1.477.703 
Passivo circulante (curto 
prazo) 3.675.169 6.133.193 6.852.973 6.774.569 5.421.600 

Liquidez Reduzida 0,34 0,23 0,29 0,36 0,27 

 

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

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Disponibilidades 1.120.607 827.511 1.280.549 1.645.133 1.052.706 
Passivo circulante (curto 
prazo) 3.675.169 6.133.193 6.852.973 6.774.569 5.421.600 

Liquidez Imediata 0,30 0,13 0,19 0,24 0,19 

 

Endividamento Municipal 

Valores em Euros (€) 

 

2009 2010 2011 2012 

Limite de endividamento líquido 12.178.305 12.253.371 6.425.883 5.391.911 

Limite de endividamento líquido de médio longo prazo 9.742.644 9.802.697 4.571.814 3.924.009 

    
 

Endividamento líquido  7.255.577 6.702.608 5.391.911 4.525.266 

Endividamento líquido de médio longo prazo 3.411.266 3.431.171 3.465.867 3.528.578 

    
 

Saldo para endividamento líquido  2.435.661 2.450.674 1.854.069 866.645 

Saldo para endividamento líquido de médio longo prazo 6.331.378 6.371.526 1.133.988 395.431 
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Evolução das dívidas a terceiros 

    
Valores em Euros (€) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Fornecedores e outros 2.518.407 4.575.731 4.998.722 4.670.026 2.901.384 

ADSE / SMAS 696.496 1.276.449 1.591.511 1.804.084 2.177.492 

Empréstimos 6.429.699 6.000.867 5.757.679 5.491.727 5.285.480 

Locações financeiras 938.683 730.935 498.884 274.124 175.655 

Total da dívida 10.583.284 12.583.981 12.846.796 12.239.961 10.540.012 

 

Em 2012 manteve-se a tendência registada em 2011 de redução da dívida a terceiros, sendo que em 

2012 se conseguiu superar os 5% registados no ano anterior e alcançar uma redução na ordem dos 14%, 

resultante de uma redução em quase todas rubricas. 

 

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.  

 
Valores em Euros (€) 

  2011 2012 

Fornecedores de conta corrente 2.722.635 2.072.645 

Fornecedores de imobilizado 1.723.484 633.214 

Outros 223.907 195.525 

Total da dívida 4.670.026 2.901.384 

Nota: Não se considera ADSE e SMAS 
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Empréstimos 

A dívida resultante de empréstimos bancários voltou a diminuir de 2011 para 2012, dado que o valor 

das amortizações foi superior ao valor das utilizações, ressalvando que os dois novos empréstimos ainda 

se encontravam em período de utilização. A utilização destes novos empréstimos estava condicionada à 

execução das obras para as quais foram contratados. 

   
Valores em Euros (€) 

Instituição 
Cap. Em Div. 
31/12/2011 

Utilizações 
2012 

Pagamentos 
Cap. Em Div. 
31/12/2012 

CGD - Caixa Geral de Depósitos 821.477   208.604 612.874 
BPI - Banco Português do 
Investimento 1.995.546 514.322 110.699 2.399.168 

BES - Banco Espírito Santo 871.535   96.837 774.698 

CA - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 677.790   248.945 428.845 

INH - Instituto Nacional de Habitação 371.709   55.484 316.225 

Direção Geral do Tesouro 753.670   0 753.670 

Total 5.491.727 514.322 720.568 5.285.480 

 

 

Locação Financeira 

Valores em Euros (€) 

2012 

Descrição Montante 

Capital em dívida no final de 2011 274.123,56 

Amortização de 2012 98.468,71 

Capital em dívida no final de 2012 175.654,85 
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Resultados 

    
Valores em Euros (€) 

Demonstração de Resultados 

Código das 
Descrição 

Exercício 

Contas 2012 2011 

  Custos e perdas         

61 
Custos das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas:         

  Mercadorias 5.595,23   6.363,97   

  Matérias 1.172.606,37 1.178.201,60 1.394.032,27 1.400.396,24 

62 Fornecimentos e serviços externos:   3.163.888,36   3.117.032,45 

  Custos com o pessoal:         

641+642 Remunerações 4.964.653,48   5.403.048,31   

643 a 648 Encargos sociais 1.164.942,19 6.129.595,67 1.204.087,94 6.607.136,25 

63 
Transferências e subs. correntes concedidos e prestações 
sociais   1.150.408,50   1.210.393,67 

66 Amortizações do exercício   1.250.699,50   1.297.370,90 

67 Provisões do exercício   418,41   296,25 

65 Outros custos operacionais   34.267,30   60.242,03 

  (A)   12.907.479,34   13.692.867,79 

68 Custos e perdas financeiros   168.571,23   176.390,01 

  ( C )   13.076.050,57   13.869.257,80 

69 Custos e perdas extraordinários   237.172,36   153.022,50 

  ( E)   13.313.222,93   14.022.280,30 

88 Resultado líquido do exercício   1.445.905,53   1.232.754,57 

  (X)   14.759.128,46   15.255.034,87 

            

  Proveitos e ganhos         

  Vendas e prestações de serviços:         

7111 Venda de mercadorias 10.244,14   9.521,01   

7112+7113 Venda de produtos         

712 Prestações de serviços 3.411.030,35 3.421.274,49 3.353.906,46 3.363.427,47 

72 Impostos e taxas   4.938.519,96   5.377.435,59 

(a) Variação da produção         

75 Trabalhos para a própria entidade   269.153,99   222.485,84 

73 Proveitos suplementares   66.835,42   61.112,60 

74 Transferências e subsídios obtidos   5.544.014,79   5.778.211,74 

76 Outros proveitos e ganhos operacionais         

  (B)    14.239.798,65   14.802.673,24 

78 Proveitos e ganhos financeiros   147.846,28   59.431,48 

  (D)   14.387.644,93   14.862.104,72 

79 Proveitos extraordinários   371.483,53   392.930,15 

  (F)   14.759.128,46   15.255.034,87 

        Resultados Operacionais: ( B - A )   1.332.319,31   1.109.805,45 

  Resultados Financeiros: ( D - B ) - ( - C - A )  
 

-20.724,95 
 

-116.958,53 

  Resultados Correntes: ( D - C ) 
 

1.311.594,36 
 

992.846,92 

  Resultado Líquido do Exercício: ( F - E )   1.445.905,53   1.232.754,57 
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O Município de Peniche apresenta em 2011 um resultado líquido de 1.445.905,53€, com a seguinte 

evolução: 

 

 Os custos suportados no exercício (13.313.222,93€) diminuíram em 5,06% face a 2011 (14.022.280,30€). 

Os proveitos (14.759.128,46), registaram uma diminuição de 3,25% face a 2011 (15.255.034,87€).  
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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 47,49% dos mesmos. Os custos com aquisição de serviços constituem o 

segundo maior grupo com 24,51%, e ainda o custo com as matérias consumidas, que representam 

9,13% 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 38,93%, os impostos 

municipais, com 34,68% e os proveitos gerados com alguns serviços prestados (Parque de Campismo e 

Piscinas Municipais), com 24,03%. 

 

Resultados Financeiros 

 

  

Vendas e 
prest. de 
serviços: 

Impostos e 
taxas Trab. para a 

própria 
entidade 

Prov. 
Suplem. 

Transf. e 
sub. 

Outros 
proveitos e 

ganhos 
operacionai

s 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2008 2009 2010 2011 2012

Custos e perdas financeiros
Proveitos e ganhos financeiros



198|213 
Município de Peniche 
Informação económico-financeira 

 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

Resumo dos principais indicadores 

A - Controlo orçamental da despesa: 

- Compromissos assumidos  ..................................................... 22.605.910,01 € 

- Despesa paga  ........................................................................ 17.469.517,34 € 

B – Controlo orçamental da receita: 

- Receita cobrada  .................................................................... 18.181.344,08 € 

C – Balanço: 

- Total do Ativo Líquido  ........................................................... 37.546.300,07 € 

- Total dos Fundos Próprios  .................................................... 14.253.122,20 € 

- Total do Passivo  .................................................................... 23.293.177,87 € 

D – Demonstração de resultados: 

- Total de Custos e Perdas  ....................................................... 13.313.222,93 € 

- Total dos Proveitos e Ganhos  ............................................... 14.759.128,46 € 

- Resultado Líquido do Exercício  ............................................... 1.445.905,53 € 

E – Fluxos de caixa: 

- Saldo inicial  ............................................................................. 1.645.132,96 € 

- Total dos recebimentos  ........................................................ 16.828.581,36 € 

- Total dos pagamentos  .......................................................... 17.469.517,34 € 

- Saldo final  ............................................................................... 1.052.705,81 € 

 

F - Resultado líquido do exercício:  ............................................................... 1.445.905,53 € 

 

 

Proposta de aplicação de resultados: 

Face ao exposto, em 2012 obteve-se um resultado líquido de 1.445.903,53€, ligeiramente 

superior a 2011. Assim, com base nos restantes elementos do relatório de gestão, e conforme os mapas 

de prestação de contas apresentados em conformidade com o Dec. Lei. 54-A/99, de 22 de fevereiro, de 

acordo com o determinado no n.º 2.7.3.3. do mesmo diploma, propõe-se que a aplicação dos 

Resultados Líquidos seja a seguinte: 

 

Resultado líquido do exercício:  .................................................................... 1.445.905,53 € 

a) Reforço do património (51)  .......................................................... 751.720,00 € 

b) Reservas legais (571) (5%) ............................................................... 39.564,21 € 
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BALANÇO SOCIAL 

 

|RECURSOS HUMANOS 

O Município de Peniche enquanto autarquia, dispõe de um conjunto de recursos para gerir, de forma a 

satisfazer as necessidades das populações. Destes, os recursos humanos são aqueles cujo desafio da sua 

gestão se afigura cada vez maior. O ano de 2012 ficará marcado pelo início de um processo de redução 

do n.º de trabalhadores, imposto pelo Governo com a criação de normas em sede de Orçamento do 

Estado para 2012. 

Ao Município de Peniche foi determinado como objetivo a redução de 2%, objetivo que foi cumprido 

conforme se vai demonstrar a seguir. 

Se a redução de trabalhadores é um processo imposto pelo Orçamento do Estado, existem outros 

fatores que têm conduzido à saída voluntária de trabalhadores. Por um lado, os cortes sucessivos e 

agravamento das condições para aposentação, que ano após ano, têm levado um conjunto de 

trabalhadores a optar pela antecipação da aposentação. Por outro lado, a situação económica do país, 

que com o agravamento do desemprego e degradação da situação financeira das famílias, tem levado 

alguns trabalhadores a solicitar licença sem vencimento, e até à rescisão de contrato, com vista à 

emigração, à procura de melhores condições de vida. 

Neste cenário, a redução de recursos começa a ser problemática, uma vez que, não é por opção 

estratégica que os Recursos Humanos estão a diminuir, mas sim por um conjunto de fatores alheios e 

incontroláveis ao Município. Não menos importante, é a incapacidade legal para novas contratações e 

mesmo que por natureza excecional a Assembleia Municipal o autorize, a morosidade dos 

procedimentos é tal, que acaba por tornar a substituição das saídas num problema de difícil resolução. 

As competências são cada vez mais e o controlo por parte do Governo também é cada vez maior. As 

expectativas das populações são cada vez maiores e as Autarquias começam a ter muitas dificuldades 

em responder e manter o nível de qualidade dos serviços prestados, sendo o fator recursos humanos 

um fator determinante. 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que obrigou ao achatamento da 

estrutura orgânica, com a redução do número de unidades orgânicas e dos respetivos dirigentes. Mais 

uma vez, não por opção, mas por imposição legal, o Município de Peniche teve de tomar decisões, não 

decorrentes de uma estratégia, mas de uma obrigação legal. Embora só venha a ter efeitos a partir de 

2013, é mais um fator que vai exigir de todos uma grande capacidade de adaptação e uma rigorosa 

gestão dos Recursos Humanos.  

Passamos agora à análise de um conjunto de indicadores resultantes da elaboração do Balanço Social. 

 

1 – Evolução do número de trabalhadores 

No final de 2012 o número de trabalhadores ao serviço era de 405, considerando as diferentes formas 

de constituição da relação jurídica de emprego, o que representa uma redução de cerca de 7% face ao 

número de trabalhadores ao serviço no mesmo período de 2011, mantendo assim a tendência de 
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diminuição do número de efetivos iniciada a partir de 2010, e dando cumprimento à redução imposta 

pelo Orçamento do Estado para 2012. 

 

 

Analisando a distribuição por vínculos, constata-se que dos 405 trabalhadores, 350 exercem funções em 

regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, 49 em regime de contrato de trabalho a 

termo resolutivo certo, 3 em comissão de serviço e 3 em regime de avença.  

 

No que diz respeito à distribuição do número de trabalhadores por carreiras, com contrato de trabalho 

por tempo indeterminado, a carreira que tem maior número de efetivos é a de assistente operacional 

representando cerca de 70% do total de trabalhadores. Na carreira de assistente técnico encontram-se 

14% e na de técnico superior 12%. Os restantes 4% distribuem-se entre dirigentes intermédios, 2%, 

informática 1% e fiscal municipal 1%. 
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Relativamente ao número de trabalhadores que se encontra a prestar serviço em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, constata-se que dos 49 só 3 é que possuem a categoria de assistente 

técnico. Os restantes 46 são técnicos superiores, dos quais 40 se encontram a exercer funções de 

professor nas atividades de enriquecimento curricular, e a tempo parcial. 

 

Se considerarmos que no final de 2011, o número de trabalhadores com contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo era de 70, conclui-se que houve uma redução de cerca de 30% do número total de 

trabalhadores em CTTT. 

1.1 Contagem do número de trabalhadores segundo a modalidade de vinculação, carreira e género 

Observando o quadro de distribuição do número total de indivíduos por género, constata-se que 57% 

são homens e 43% são mulheres. 

Dirigente 
intermédio 

2% 

Técnico 
superior 

12% 

Assistente 
Técnico 

14% 

Assistente 
Opercaional 

70% 

Informática 
1% 

Outros 
1% 

DISTRIBUIÇÃO POR CARREIRA DOS TRABALHADORES EM 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO 

Técnico superior Assistente técnico

46 

3 

DISTRIBUIÇÃO POR CARREIRA DOS TRABALHADORES EM 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO 



202|213 
Município de Peniche 
Balanço social 

 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

 

As carreiras/cargos em que há maior número de homens são as de dirigente intermédio, assistente 

operacional e informática e, as que possuem maior número de mulheres são as de técnico superior e 

assistente técnico. 

 

Ao estabelecermos a relação entre o género, o vínculo e as carreiras dos trabalhadores, verifica-se que 

nas duas principais modalidades de vinculação se mantém a correspondência acima mencionada de 

preponderância do género feminino nas carreiras de técnico superior e assistente técnico e do género 

masculino nas carreiras de dirigente intermédio assistente operacional e informática. 
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2 – Estrutura etária do pessoal 

Analisando a estrutura etária do pessoal ao serviço em 31 de dezembro de 2012, verifica-se que a faixa 

etária entre os 35 e os 39 anos é a que possui maior número de trabalhadores, situando-se na ordem 

dos 20% do total de indivíduos. Os escalões etários entre os 30 e os 34 anos e os 45 e os 49 anos de 

idade possuem praticamente o mesmo número de indivíduos, representando cada uma delas 17,4% do 

total. Em igualdade de número de trabalhadores estão também as faixas entre os 40 e os 44 anos de 

idade e os 55 e os 59 anos de idade, que englobam, cada uma delas, 11% dos trabalhadores. 
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Desdobrando a análise das estruturas etárias relativamente à distribuição por carreiras a que os 

trabalhadores se encontram afetos, independentemente do vínculo que possuem, constata-se que na 

carreira técnica superior a faixa etária com maior representatividade é a dos trabalhadores que 

possuem entre 30 e 34 anos apresentando 49,4% do número total de indivíduos.  

Os restantes 50,6% do número de indivíduos distribuem-se pelos escalões etários entre os 25 e os 29 

anos, com 13,8%, entre os 35 e os 39 anos de idade com 24,1%, entre os 40 e os 44 anos de idade com 

5,8%, entre os 45 e os 49 anos de idade com 3,5%. Os restantes 3,4% dos trabalhadores integrados 

nesta carreira possuem 50 ou mais.  

 

Relativamente à estrutura etária dos trabalhadores inseridos na carreira de assistente técnico, constata-

se que a distribuição pelos diferentes escalões é mais equitativa situando-se basicamente nas idades 

entre os 35 anos e até aos 59 anos de idade, representando mais de 90% do total de indivíduos. As 

faixas etárias entre os 25 e os 29 anos e os 30 e os 34 anos possuem cada uma 5% do número total de 

trabalhadores. 
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Na carreira de assistente operacional, os trabalhadores distribuem-se por praticamente todas as faixas 

etárias, tendo maior representatividade as faixas etárias entre os 35 e os 39 anos, entre os 45 e os 49 

anos e entre os 50 e os 54 anos, englobando em conjunto 53,10% do número total de trabalhadores. 

Dos restantes 46,9% verifica-se que os leques de idades que mais se destacam são os entre os 30 e os 34 

anos, entre os 40 e os 44 anos e os 55 e 59 anos e os 60 e os 64 anos. 

 

 

2.1 Estrutura etária dos trabalhadores segundo o género 

O maior número de trabalhadores do género feminino encontra-se nas faixas etárias entre os 30 e os 34 

anos e os 35 e os 39 anos de idade, possuindo, cada uma delas, 22% e 24% do número total de 

indivíduos deste género. 
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Os escalões etários entre os 40 e os 44 anos e os 45 e os 49 anos de idade têm, respetivamente, 13% e 

15% do número total dos trabalhadores agora em análise. 

Por seu lado, a faixa etária entre os 25 e os 29 anos de idade possui 7% do total de indivíduos. 

Os restantes 19% distribuem-se pelas faixas etárias acima dos 49 anos de idade. 

Verifica-se assim que 74% dos trabalhadores do género feminino possui idades entre os 30 e os 49 anos 

de idade. 

 

Analisando a distribuição do género masculino por escalão etário constata-se que esta se efetua 

basicamente entre os 30 e os 59 anos de idade dos trabalhadores contemplando cerca de 91% do 

número total de indivíduos.  

 

 

3 – Contagem do número de trabalhadores segundo o nível de antiguidade 

No que se refere à antiguidade do pessoal, podemos verificar pelo gráfico seguinte que o nível de 

antiguidade até 5 anos é o que possui maior representatividade no conjunto das antiguidades detendo 
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40,2% do número total de trabalhadores. Esta realidade, resulta da regularização do vínculo de um 

conjunto de trabalhadores que nos últimos cinco anos celebraram contratos por tempo indeterminado. 

Os restantes 59,8% de efetivos distribuem-se mais ou menos equitativamente pelos níveis de 

antiguidade entre os 5 e os 24 anos e, de forma menos significativa pelos trabalhadores que possuem 35 

ou mais anos de antiguidade. 

 

Analisando o nível de antiguidade, carreira a carreira, pode constatar-se pelos três gráficos abaixo 

apresentados que as carreiras de técnico superior e de assistente operacional são as que possuem maior 

número de trabalhadores com menos de 5 anos de antiguidade. Na carreira de assistente técnico, os 

trabalhadores são distribuídos de forma mais ou menos uniforme por todos os escalões de antiguidade 

até aos 34 anos de serviço. Nesta carreira apenas um trabalhador possui 35 ou mais anos de serviço. 
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4 – Estrutura habilitacional dos trabalhadores 

Pelo gráfico abaixo apresentado podemos verificar que os níveis habilitacionais, 4 anos de escolaridade 

e licenciatura são os que se destacam no cômputo global das habilitações, onde se incluem, 

respetivamente, 23 e 24% dos efetivos. 

Os restantes 53% dos trabalhadores distribuem-se pelos outros níveis de escolaridade, com principal 

destaque para 6 anos de escolaridade, 9 anos de escolaridade e 12 anos de escolaridade, com cerca de 

15% cada um. 

 

Até 5 anos

5 - 09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

8 

6 

10 

7 

9 

7 

6 

1 

NÍVEL DE ANTIGUIDADE NA CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

Até 5 anos

5 - 09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40 ou mais

86 

18 

39 

31 

10 

32 

16 

9 

6 

NÍVEL DE ANTIGUIDADE NA CARREIRA DE ASSISTENTE 
OPERACIONAL 



 
 

209|213 
Município de Peniche 

Balanço Social 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

 

 
 
|SEGURANÇA, HIGIENENE E SAÚDE NO TRABALHO  

Considerando os elementos relativos ao balanço social do ano de 2012 no âmbito da segurança, higiene 

e saúde no trabalho, apresenta-se seguidamente a análise dos principais indicadores estatísticos nesta 

matéria.   

1. Absentismo 

 

No ano de 2012, foram contabilizados 8.999 dias de ausência ao serviço, os quais têm por base vários 

motivos. 

 
Para o cálculo da taxa de absentismo (TA) relacionou-se o total de horas de ausência (THA) com o total 

de horas efetivamente trabalhadas (THET), sendo nestas, consideradas, quer a totalidade das horas 

trabalháveis (PMA – potencial máximo anual) quer a totalidade das horas de trabalho 

suplementar/extraordinário (THTS) deduzida da totalidade de horas de ausência (não contabilizando 

aqui as ausências por motivo de férias e licenças sem vencimento).  

Para o cálculo da taxa de absentismo foi utilizada a seguinte fórmula:  

TA=THA/THET*100 
Os valores necessários ao cálculo da taxa de absentismo constam no quadro seguinte: 
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Gráfico n.º1 – N.º de Horas de Ausência ao Serviço  

 

 

 

Analisado o gráfico, podemos constatar que das principais causas do absentismo destacam-se a doença 

(27755 horas) como razão preponderante da ausência ao serviço, constituindo-se a ausência por motivo 

de acidente de trabalho a terceira causa mais relevante (7805 horas). 

 

Gráfico n.º 2 – Evolução da Taxa de Absentismo 

 

 

Analisando o gráfico apresentado, verifica-se que a taxa de absentismo, verificada em 2012, situa‐se nos 

10,4%, mantendo‐se estável em comparação com o ano anterior. 

315 
5950 

798 

27755 

175 364 
6055 7805 

910 

8876 

595 3395 

62993 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

N.º de Horas de Ausência ao Serviço 

Horas

9,10% 

10,40% 

Taxa Absentismo 2011 Taxa Absentismo 2012

Evolução do Absentismo 



 
 

211|213 
Município de Peniche 

Balanço Social 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

Interpretando o valor obtido em 2012, poderemos considerar que por cada 100 horas efetivamente 

trabalhadas no Município em 2012, 10 horas foram de ausência ao serviço, pelos mais variados motivos. 

 

2. Sinistralidade 

2.1. N.º de acidentes de trabalho 

Durante o ano de 2012 verificaram-se 35 acidentes de trabalho originando situação de incapacidade 

temporária absoluta, tendo sido elaborados os respetivos relatórios de investigação do acidente.  

Por trimestre observamos a seguinte sinistralidade: 

 

Gráfico n.º 3 – N.º de acidentes de trabalho por trimestre 

 

 

 

 

Salienta-se também a ocorrência de 7 incidentes, que não originaram qualquer incapacidade temporária 

para o trabalho e de 2 acidentes in itinerie. 

 

2.2 Distribuição dos acidentes de trabalho por género 

Gráfico n.º 4 – Distribuição dos acidentes de trabalho por género 
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Considerando que o universo de trabalhadores do município, na categoria de assistente operacional, é 

predominante no género masculino, justifica-se assim a maior ocorrência de acidentes de trabalho 

neste mesmo género, tendo em conta as funções operacionais executadas e de maior exposição ao risco 

profissional.  

 

2.3 Dias de Trabalho Perdidos 

Gráfico n.º 5 – Distribuição de acidentes de trabalho por dias de trabalho perdidos  

 

 

 

Analisando o gráfico, conclui-se que 24 acidentes de trabalho originaram ausência ao serviço no 

intervalo compreendido entre 4 a 30 dias. Apenas 07 casos originaram ausências superiores a 30 dias 

seguidos. 

Não houve qualquer caso de acidente mortal. 

 

2.4 Contagem de Casos de Incapacidades 

Gráfico n.º 6 – Contagem dos casos de incapacidades 
 

 
 

Apenas um caso de incapacidade permanente parcial foi declarado durante o ano de 2012. 

  

0

5

10

15

20

25

30

1-3 dias 4-30 dias Superior a 30
dias

Mortais

N.º de 
Acidentes de 

Trabalho 

Dias de trabalho perdidos 

Distribuição de acidentes de trabalho por dias de trabalho 
perdidos 

Incapacidade
Temporária

Absoluta

Incapacidade
Temporária

Parcial

Incapacidade
Permanente

Parcial

35 
1 1 

Casos de Incapacidades 



 
 

213|213 
Município de Peniche 

Balanço Social 

 

Documento n.º 28 da Prestação de Contas – ano financeiro 2012 

3. Saúde ocupacional 

 

Gráfico n.º 7 – N.º de Atividades de Medicina no Trabalho 

 

 
 
No âmbito da medicina no trabalho, foram realizados 70 exames médicos periódicos, com 

predominância na categoria de assistente operacional. 

 

4. Formação Interna em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Gráfico n.º 8 – Ações de Formação internas em SHST 

 

 

 
Do universo de 247 assistentes operacionais existentes no Município e distribuídos pelos vários serviços 

onde existe maior exposição a riscos profissionais, foi ministrada formação interna em vários temas 

relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho a 128 trabalhadores. 
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