
MINUTA DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO 

DA NAZARÉ REALIZADO NO DIA 

Aos 23 dias do mês de fevereiro

Conselho Municipal de Desporto da

Presidência do Excelentíssimo Senhor

qualidade de Vereador da Área do Desporto

(CMN), estando presentes: 

Junto listagem em anexo. ---------------------------------------------------------------------------

Apesar de não se verificar "qu

CMDN, assim o permite, p

aberta a Reunião. O Técnico Superior

modo de realização da reunião, enumerou as regras básicas de intervenção. 

---------------------------------------------

VOTAÇÃO DA ATA DA 

Foi aprovada por unanimidade

reunião do CMDN, do dia 15

---------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTO DE APOIO

CONCELHO DA NAZARÉ (

O TS, Édi Milhazes, apresentou os valores dos subsídios 

tendo por base os dados facultados

a que todas as Coletividades D

nível dos apoios monetários atribuídos pela

competições desportivas, 

documento, intitulado de "Declaração

pressupostos - declaração a 

Presidente da Direção. Foram 
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MINUTA DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO 

DA NAZARÉ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO

fevereiro de 2021, via plataforma digital Zoom

Conselho Municipal de Desporto da Nazaré (CMDN) - plenário alargado

Presidência do Excelentíssimo Senhor (Sr.) Manuel António Águeda Sequeira, na 

qualidade de Vereador da Área do Desporto (VAD) da Câmara Municipal da Nazaré

, estando presentes: -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Apesar de não se verificar "quórum" e porque o n.º2, do Artigo 8º, do R

pelas vinte e uma horas, o Excelentíssimo Vereador declarou

O Técnico Superior (TS), Dino Casimiro, dado a especificidade do 

modo de realização da reunião, enumerou as regras básicas de intervenção. 

-----------------------------------------------------------------------------

DA ATA DA REUNIÃO REALIZADA A 15 DE DEZEMBRO

2020 

unanimidade dos presentes (participantes na última reunião)

15 de dezembro de 2020. -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTO DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS D

CONCELHO DA NAZARÉ (RAADCN)  

apresentou os valores dos subsídios de apoio à atividade regular, 

os facultados por algumas das Associações/Federações

Coletividades Desportivas do Concelho, sejam o menos penalizadas

poios monetários atribuídos pela CMN (uma vez que não tem existido

ao nível da formação) o TS, Édi Milhazes

intitulado de "Declaração Sob Compromisso de Honra", com os respetivos 

a ser preenchida (com rigor) por cada entidade e 

Foram prestados esclarecimentos pelo TS Édi Milhazes às 
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23 DE FEVEREIRO DE 2021 

Zoom, realizou-se o 

plenário alargado, sob a 

Manuel António Águeda Sequeira, na 

da Câmara Municipal da Nazaré 

----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

órum" e porque o n.º2, do Artigo 8º, do Regulamento do 

xcelentíssimo Vereador declarou 

, Dino Casimiro, dado a especificidade do 

modo de realização da reunião, enumerou as regras básicas de intervenção. ---------------

----------------------------------------------------- 

DEZEMBRO DE 

na última reunião), a ata da 

-------------------------------------------

------------------------- 

RTIVAS DO 

de apoio à atividade regular, 

ederações. De forma 

, sejam o menos penalizadas, ao 

uma vez que não tem existido 

o TS, Édi Milhazes anunciou um 

, com os respetivos 

por cada entidade e assinada pelo 

Édi Milhazes às 
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questões dos representantes da Biblioteca de Instrução e Recreio (BIR), Sr. André 

Santos (relativa aos dados dos atletas das modalidades de patins) e da Associação 

Desportiva Tátási Team, Sr. Milton Estrelinha (sobre os prazos das candidaturas).-------- 

O Presente ponto não foi votado , por se tratar de um documento ainda em construção, 

pois os dados são escassos.-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DO SAFD (2020) E 

PLANIFICAÇÃO ANUAL DO SAFD (2021) 

O TS, Dino Casimiro pediu a cada um dos TS responsáveis pelas Instalações 

Desportivas Municipais e pelos Programas de Atividade Física e de Apoio ao 

Associativismo, que fizessem um apanhado dos respetivos relatórios anuais (2020). 

Assim: Estádio Municipal e Pavilhões Municipais - TS, Júlio Bento;  Piscinas 

Municipais - TS, Emílio Estrelinha; Estádio do Viveiro - TS, Carlos Cristão;  Apoio 

Concedido às Coletividades ao abrigo RAADCN - Édi Milhazes; Nazaré Fit & Well - 

TS, Sílvia Palmeira. Quanto ao Relatório Anual do Setor da Atividade Física e do 

Desporto, à Planificação Anual do Setor da Atividade Física e do Desporto (2021), ao 

Orçamento Anual do SAFD (2021), foi o TS, Dino Casimiro a tecer considerações.------ 

Segundo o TS, responsável pelo SAFD, todos os documentos referidos anteriormente, 

serão enviados por correio eletrónico, para todos os membros do presente órgão.---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO 

O TS, Édi Milhazes, declarou que a presente minuta do Contrato-programa é muito 

idêntica à apresentada nos anos anteriores (as alterações produzidas foram enviadas via 

correio eletrónico para todas as coletividades) - por parte das entidades parceiras, 

ressalvou para que fossem cumpridos os Cuidados Recomendados pela Direção Geral 

de Saúde e os Regulamentos Federativos de cada modalidade específica.  O TS, Dino 

Casimiro, alertou para o cumprimento dos Planos de Contingência das Instalações 

Desportivas (ID) e da Prática Desportiva, no âmbito da Pandemia do Covid-19.----------- 

Não ouve esclarecimentos a prestar. --------------------------------------------------------------  

Sujeita a votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes, a Minuta do Contrato-

programa de Desenvolvimento Desportivo. ----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA 

E DO DESPORTO DO CONCELHO DA NAZARÉ 
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O TS, Carlos Cristão, contextualizou e fundamentou a necessidade de construção de um 

Plano Estratégico de Desenvolvimento da Atividade Física e do Desporto para o 

Concelho da Nazaré, apresentando de forma sucinta o formato de construção e 

operacionalização do manuscrito. Aludindo à importância do contributo de todos os 

membros com assento neste conselho para construção do mesmo - o que não impedirá a 

consulta de outras entidades. Também intervieram Dino Casimiro (TS) e Manuel 

Sequeira (VAD) por parte do Município, que reforçaram a necessidade da construção 

deste documento (que norteie a atuação da Autarquia na área citada) e o Sr. André 

Santos, representante da BIR (relativamente ao papel da Junta do Valado dos Frades).---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

EM SITUAÇÕES PANDÉMICAS E DE CALAMIDADE PÚBLICA DA 

NAZARÉ- PROPOSTAS 

O TS, Édi Milhazes, aludiu ao capítulo do Regulamento Municipal de Emergência 

Social em Situações Pandémicas e de Calamidade Pública da Nazaré (RMES-SP-CPN), 

que contempla as Associações Desportivas, nomeadamente as condições gerais de 

acesso,  as obrigações e a documentação de candidatura. Relembrou que este mesmo 

regulamento, contem um outro capítulo, referente ao apoio individual para jovens em 

situação de carência económica, através de um apoio direto dado às famílias, no âmbito 

das atividades desportivas. Após um período de discussão, os presentes no CMDN, 

deliberaram por unanimidade o envio de uma proposta de alteração ao RMES-SP-CPN - 

Assunto: "Relatórios e Contas" - possibilidade de entrega de uma declaração do 

Presidente da Direção (de cada Coletividade) que permita a candidatura ao 

Regulamento, sob compromisso de honra de envio à posteriori, às respetivas 

assembleias gerais, dos documentos contabilísticos, apesar de não ser certa a sua 

aprovação pelos sócios. -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 

No último ponto, o TS, Dino Casimiro expôs os seguintes temas: obtenção do Estatuto 

de Utilidade Pública, dos Programas do Instituto Português do Desporto e Juventude 

(tendo representante do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, Sr. Paulo Salvador, 

disponibilizado para ajudar as coletividades interessadas para o processo de candidatura 

ao Programa Desporto para Todos) e ponto de situação do Regulamento de Segurança e 

de Utilização dos Espaços de Acesso Público (disponibilização da Policia de Segurança 
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Pública, pela pessoa do Sr. Comandante, António Caroça,  no auxilio na elaboração do 

documento). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O VAD, Manuel Sequeira, anunciou que é intenção do Município retomar a atividade 

das "Nazaríadas", apontando para o mês de setembro de 2021, o espaço temporal para a 

realização deste evento desportivo - proposta corroborada por todas as entidades 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O TS, Dino Casimiro,  informou que os Setor da Atividade Física e do Desporto estaria 

disponível (tal como sempre esteve) para ajudar os Clubes/Associações, no tratamento 

de processos de cariz mais burocrático (declaração também corroborada pelo VAD, 

Manuel Sequeira) e comunicou que o próximo CMDN  está agendado para o dia 16 de 

junho de 2021, às 20 horas e 30 minutos, a comunicar posteriormente. -------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Vereador declarou encerrada a 

ordem de trabalhos, pelas 23 horas e 5 minutos, pelo que de tudo, para constar, se 

lavrou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelo Excelentíssimo VAD, Sr. 

Manuel António Águeda Sequeira e pelo TS, Carlos Cristão.---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


