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ATA N.º 07/2019 

Aos onze dias do mês de Março de dois mil e dezanove, nesta Vila de Nazaré, na Sala de Reuniões 

da Biblioteca Municipal da Nazaré, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a 

presidência do Senhor Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara, estando 

presentes os Senhores Vereadores, Manuel António Águeda Sequeira, Alberto Madail da Silva 

Belo, Regina Margarida Amada Piedade Matos, Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, António 

Gordinho Trindade e Salvador Portugal Formiga. --------------------------------------------------------- 

A reunião foi secretariada pela Técnica Superior Olinda Amélia David Lourenço. ------------------- 

Pelas dez horas e quinze minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente prestou ao Órgão Executivo Municipal os seguintes esclarecimentos com 

relevância autárquica: ------------------------------------- 

- Que registou mais um sucesso no Carnaval  deste ano e apesar de alguns percalços 

relacionados com o tempo, foi possível levar à rua três desfiles, onde se inclui o carnaval da 

criança, com grande adesão quer da população, quer dos visitantes, que encheram nos dois dias a 

marginal, tendo sido seguramente um excelente contributo para a economia local; -- 

- que esta semana a Câmara Municipal estará presente em duas feiras de turismo, 

designadamente na feira de turismo de Lisboa, no stand de turismo do Oeste, e também no salão 

mundial de turismo em Paris, com um conjunto de atividades previstas em particular para o fim 

de semana, onde também estará presente, atuando  na sexta feira o rancho da Nazaré de Nogent 

Sur Marne , integralmente constituído por não nazarenos, isto é, haverá gente de Caldas da 

Rainha, Ferrel, entre outros, que escolheram o Rancho da Nazaré para interpretar, vindo 

regularmente à Nazaré para comprar os trajes nazarenos, possuem algum material etnográfico, e 

na reunião havida entre a sua pessoa e o senhor vice-presidente ficou demonstrada a 



disponibilidade do Município da Nazaré para apoiar com algum material etnográfico a estas 

pessoas que não sendo do Concelho, estão em França, mas representam a Nazaré. ------------------ 

- deixou ainda o Senhor Presidente a nota de que na passada sexta-feira, no âmbito de uma visita 

ao Oeste,  a Altice Portugal, líder no mercado em telecomunicações, solicitam ao oeste, e 

designadamente ao Município da Nazaré, várias instalações municipais para a instalação de 

unidades de pequena produção fotovoltaica, e após convite à Câmara para reunião,  ficou claro 

as suas intenções em investir neste Concelho, através da instalação de fibra ótica em área coberta 

e até ao final do ano fazerem o alargamento desta cobertura para cerca de 90%, acreditando que 

haverá da parte deles a intenção de abranger alguns edifícios do lugar de Fanhais e  Freguesia 

de Famalicão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- por último, o Senhor Presidente da Câmara informou estarem acabadas as obras no piso térreo 

nas instalações dos Paços do Concelho, tendo endereçado convite aos Senhores Vereadores para 

uma visita da parte da tarde, com um pequeno lanche no Bar dos Serviços Sociais, que também já 

ocupam as instalações novas do Edifício. ----------------------------------------- 

 Usou entretanto da palavra o Senhor Vereador Manuel Sequeira para destacar alguns atletas, 

designadamente: o Rui Caria que ganhou o prémio Sony World Photography Awards, 

relacionado com fotografia de um casamento, que tirou na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, já 

tendo ganho também o prémio nacional de Portugal ; um outro destaque vai para Tânia Silva, 

que ganhou o prémio Europeu de Jovens Tradutores, e que sendo natural de Valado dos Frades 

merece também ser enaltecida.  ---------------- 

Na oportunidade o Senhor Presidente, aproveitou para solicitar o apoio do Executivo para 

atribuir um voto de louvor a Jordan Santos, atleta Nazareno, que integra a marca da Praia do 

Norte, que se sagrou no passado fim de semana campeão mundial de clubes em futebol de praia 

num evento realizado em Moscovo, e este nazareno, para além de campeão europeu de clubes, 

pelo Sporting Clube de Braga em 2017 na euro winners beach soccer awards  e para além de 
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outros prémios que já venceu quase que fecha os grandes títulos, faltando-lhe apenas e só ser 

eleito o melhor jogador do mundo ; sendo nazareno e atleta com a marca da Praia do Norte, o 

Senhor Presidente propôs o citado voto de louvor que foi aprovado por unanimidade. -------------- 

Interveio a propósito o Senhor Vereador Alberto Madail e o Senhor Vereador António 

Trindade, que expressaram o seu regozijo pela atribuição destes títulos a Jordan Santos e outros 

atletas que são do nosso concelho, reiterando a honra que deve ser dada a estes atletas pelas suas 

vitórias, que contribuem para a mais valia promocional da Nazaré, enchendo-nos a todos de 

alegria e por isso se associam a este voto de louvor. ------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Inscreveram-se os Senhores:------------------------------------------------------------------------------- 

- António Manuel Caria dos Santos – Referiu-se ao Zipline, enquanto representante do 

Movimento Cívico pela Defesa do Promontório da Nazaré, tendo questionado se já havia 

resultado do concurso, se o concorrente foi ou não aceite; o que vai o Executivo fazer caso o 

concorrente não tenha cumprido os pressupostos do concurso, se irá terminar o procedimento ou 

continuar até que apareça empresa que cumpra todos os requisitos.-------------------------------------

- Cristina Campos – Solicitou esclarecimentos, na qualidade de advogada, sobre ponto agendado 

para a present5e reunião de Câmara – ponto n.º 127/2019 – Unidade Hoteleira no Pinhal do 

Camarção, se é intenção da Câmara Municipal de fazer o pedido de alteração ao projeto de 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Às questões colocadas, o Senhor Presidente prestou os esclarecimentos adequados, sendo 

coadjuvado pelos Chefes da DAF e DPU.-------------------------------------------------------------------- 

123/2019 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número quatro, de 11 de fevereiro de 2019, para leitura, 

discussão e votação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 



Presente a ata da reunião ordinária número cinco, de 25 de fevereiro de 2019, para leitura, 

discussão e votação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a ata da reunião extraordinária número seis, de 01 de março de 2019, para leitura, 

discussão e votação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

124/2019 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR COM PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO – BECO DE CAMÕES – CASAL 

MOTA – FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º9/19, com requerimento nº 157/19, de que é requerente Philippe 

René François Copiatti, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, com base na informação técnica 

da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------- 

125/2019 – VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITACIONAL – CASAL 

MOTA - NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º128/15, com requerimento nº680/16, de que é requerente António 

Sanches Varela, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico 

que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, decidir desfavoravelmente, nos termos constantes da informação 

técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, datada de 6 de Abril de 2016, a folhas 94 e 95. -- 

126/2019 – CERTIDÃO AUTORIZAÇÃO CANCELAMENTO GARANTIAS BANCÁRIAS – 

AREAL E RIO NOVO – NAZARÉ  
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Presente o processo de Loteamento n.º02/05, com requerimento nº1912/18, de que é requerente 

Maria Isabel Mendes Gaspar, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de cancelamento da Garantia bancária com 

base nos fundamentos da informação. ------------------------------------------------------------------------ 

127/2019 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - 

PINHAL DO CAMARÇÃO - CAMARÇÃO 

Presente o processo de Loteamento n.º406/81, com requerimento nº1503/16, de que é requerente 

Manuel António Gonçalves Marques, Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de 

Planeamento Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita.  

O Senhor Vereador Alberto Madail ausentou-se temporariamente da sala de reuniões por ser 

parte interessada neste processo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por maioria, deferir o pedido de alteração da licença de loteamento com base na 

proposta de decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada com cinco votos a favor do Partido Socialista com uma abstenção do 

senhor Vereador António Trindade, que apresentou declaração de voto que se transcreve: --------- 

“O vereador independente, António Trindade, eleito pelo PSD, vem apresentar declaração de 

voto de abstenção sobre a discussão do ponto nº 127 relacionado com um pedido de 

licenciamento de alteração da operação de loteamento titulado pelo alvará de loteamento nº 

116/84 sobre o processo nº 406/81, apresentado na reunião de Câmara Municipal do dia 

11/03/2019, pelas seguintes razões:--------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que todas as Unidades Hoteleiras na conjuntura actual são fundamentais para 

promoção turística do Concelho da Nazaré, em virtude do momento positivo e interessante  que 

esta região atravessa para a estratégia do desenvolvimento económico sustentável para a “marca 

Nazaré”:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Considerando ainda que aprovação inicial daquele loteamento tinha já previsto a existência de 

lotes destinados às diversas actividade económicas e comerciais, onde se enquadrava e bem uma 

Unidade Hoteleira destinada a dar apoio ao parque de jogos na área envolvente, com as diversas 

actividades e modalidades desportivas:----------------------------------------------------------------------- 

Considerando como importância vital o aparecimento de unidades hoteleiras no Concelho devido 

à expansão turística da nossa região, não é positivo  reduzir este modelo de equipamentos, sob 

pena de estarmos também a desviar os turísticas para outros lugares.---------------------------------- 

Como nota final, e face à informação técnica datada de 20/02/2019 e reiterada pela responsável 

da DPU em 22/12/2018, concretamente sobre as referencias feitas nos números 2 a 5 da citada 

informação, considerei que a minha posição de voto em consciência sobre esta alteração de 

operação de loteamento do alvará nº 116/84, só teria que ser de abstenção.”------------------------------- 

O Senhor Vereador Alberto Madail regressou à sala de reuniões. --------------------------------------- 

128/2019 – LICENCIAMENTO DE LEGALIZAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR 2 PISOS 

E SOTÃO PARA ARRUMOS – TRAVESSA DO LOURAÇO, Nº1 - NAZARÉ 

Presente processo nº537/18, com requerimento nº235/19, titulado por Maria José Mané Sales 

Louraço, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz 

parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------- 

129/2019 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA 15 DE AGOSTO, Nº69 – FAMALICÃO  

Presente processo nº78/19, com requerimento nº239/19, titulado por Vyacheslav Pits, 

acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz parte da 

pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Trindade, ausentou-se momentaneamente da sala de reuniões. -------- 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------- 

130/2019 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE 

MORADIA UNIFAMILIAR – RUA MESTRE AGOSTINHO- LOTE 12 - NAZARÉ 

Presente processo nº448/18, com requerimento nº238/19, titulado por Dinâmica Positiva, S.A., 

acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz parte da 

pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Trindade regressou à sala de reuniões. ---------------------------------- 

131/2019 – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - MOINHO DE 

VENTO – NAZARÉ  

Presente processo nº10/01, com requerimento nº816/08, titulado por Listur, Lda., acompanhado 

de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz parte da pasta de 

documentos da reunião e se dá por transcrita: -------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de receção de obras de urbanização, com base 

nos fundamentos da deliberação tomada em reunião de 30.07.07. --------------------------------------- 

132/2019 – LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COLETIVA – 

AVENIDA MANUEL REMÍGIO Nº135 – NAZARÉ  

Presente processo nº145/18, com requerimento nº54/19, titulado por Casimiro e Coelho Lda., 

acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz parte da 

pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita: --------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, retirar. ------------------------------------------------------------------------ 

133/2019 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM MORADIA UNIFAMILIAR – RUA 

DOS ÍLHAVOS, LOTE 92 - NAZARÉ 



Presente processo nº46/17, com requerimento nº271/19, titulado por Natália Carvalho da 

Conceição, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz 

parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, com base e nos termos do teor da 

informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------- 

134/2019 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE 

MORADIA UNIFAMILIAR, PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO – TAPADA LOTE 6 – 

SÍTIO DA NAZARÉ 

Presente processo nº247/07, com requerimento nº2259/18, titulado por Jan Anders Ingemar 

Strom, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico que faz 

parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------- 

135/2019 - LICENCIAMENTO DE OBRAS DE MORADIA UNIFAMILIAR – RUA CASAL 

DO VÍTOR – SERRADAS – FAMALICÃO 

Presente processo nº635/18, com requerimento nº263/19 titulado por Sandra Cristina Gomes 

Tiago Franquinho da Silva Mateus, acompanhado de informação técnica da Divisão de 

Planeamento Urbanístico, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

transcrito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, retirar. ------------------------------------------------------------------------ 

136/2019 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO – RUA DA DOURADA – REBOLO - 

FAMALICÃO 
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Presente processo nº63/18, com requerimento nº86/19 titulado por Símbolo Privado Unipessoal, 

Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, que faz parte 

da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ----------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------- 

137/2019 - LICENCIAMENTO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO - RUA HERÓIS DE 

ULTRAMAR – VALADO DOS FRADES  

Presente processo nº7/19, com requerimento nº224/19 titulado por Virgínia Ferreira de Matos, 

acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, que faz parte da 

pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento para realização de obras de 

demolição, nos termos da informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------- 

138/2019 - PROCESSO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO – RUA DO ELEVADOR Nº7,9 E 9 “A” - 

NAZARÉ 

Presente processo nº26/13, com requerimento nº1506/17, titulado por Nobre & Fonseca – 

Construção e Imobiliária Lda., acompanhado de informação Jurídica que faz parte da pasta de 

documentos da reunião e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente não participou na votação deste ponto por ser familiar de um dos 

proprietários, ausentou-se da sala de reuniões, sendo substituído pelo Senhor Vice-Presidente.---- 

Deliberado, por unanimidade, tomar posse administrativa da fração A do imóvel pelo período 

necessário à salvaguarda da segurança de pessoas e bens, que não poderá exceder o prazo de 60 

dias; deliberado, ainda, notificar os proprietários da fração B para a execução das obras 

necessárias à correção das anomalias detetadas nos termos e prazos constantes do auto de 

vistoria nº39/17. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



O Senhor Presidente da Câmara regressou à sala de reuniões. ----------------------------------------- 

139/2019 – PROCESO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICADO – RUA DR. ANTÓNIO D. PIMPÃO, 

URBISOL - LOTE 37/38 14 G – NAZARÉ 

Presente processo de vistoria n.º559/18, auto de vistoria 7/19, titulado por, João Carlos do 

Carmo Correia, acompanhado de informação técnica da comissão de vistorias que faz parte da 

pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer conclusivo da Comissão de Vistorias. ---- 

140/2019 - PEDIDO DE REEMBOLSO DE TAXAS 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº96/DAF/2019, datada 

de 2019.03.06, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------- 

“Trata-se de um pedido de devolução de uma taxa paga em duplicado, pelo Sr. César Cruz que, 

atenta a natureza da solicitação, deverá ser apreciada pela Câmara Municipal. --------------------- 

Em acréscimo, devo adiantar que o erro não é imputável aos serviços camarários, que se limitam 

a efetuar um atendimento mediato e que, nessa medida, introduzem os dados que o requerente 

indica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numa situação de erro dos nossos serviços, a devolução seria obrigatória. Não sendo esse o caso, 

mas porque, de facto, a taxa (75,55 €) foi efetivamente liquidada por duas vezes; -------------------- 

A Câmara Municipal deverá deliberar se há, ou não, lugar à restituição.” ---------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, não restituir o valor da taxa no valor de 75,55€ (setenta e cinco 

euros e cinquenta e cinco cêntimos) ao Senhor César Cruz, uma vez que a taxa em causa se refere 

à prestação do serviço de apreciação do pedido, serviço esse que foi executado. --------------------- 

141/2019 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
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Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº97/DAF/2019, datada 

de 2019.03.06, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando as deliberações da Câmara Municipal, tomadas em reunião de 12.11.2018 e 

10.12.2018, que decidiram dar início ao procedimento de criação do Regulamento Municipal de 

atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior, e colocar tal projeto de 

Regulamento em período de consulta pública; --------------------------------------------------------------

Considerando que, terminado tal período, publicitado pelo Aviso n.º 52/2019 (publicado na II 

Série do Diário da República, n.º 1, de 02.01.2019) e no Portal do Município, não se registou a 

entrada de qualquer sugestão/reclamação; ------------------------------------------------------------------ 

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 33.º, n.º 1, alínea k) e 25.º, n.º 1, alínea g) 

todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada; -------------------- 

Proponho que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprove a proposta de envio à Assembleia Municipal do Regulamento aqui 

em apreço, para aprovação final.” ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal, para aprovação final. - 

142/2019 - PROJETO DE REGULAMENTO DOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS SOB 

GESTÃO DO MUNICÍPIO DA NAZARÉ 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº99/DAF/2019, datada 

de 2019.03.06, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando as deliberações da Câmara Municipal, tomadas em reunião de 12.11.2018 e 

10.12.2018, que decidiram dar início ao procedimento de criação do Regulamento dos Refeitórios 

das Escolas sob Gestão do Município da Nazaré, e colocar tal projeto de Regulamento em 

período de consulta pública; -----------------------------------------------------------------------------------

Considerando que, terminado tal período, publicitado pelo Aviso n.º 53/2019 (publicado na II 



Série do Diário da República, n.º 1, de 02.01.2019) e no Portal do Município, não se registou a 

entrada de qualquer sugestão/reclamação; ------------------------------------------------------------------ 

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 33.º, n.º 1, alínea k) e 25.º, n.º 1, alínea g) 

todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada; -------------------- 

Proponho que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprove a proposta de envio à Assembleia Municipal do Regulamento aqui 

em apreço, para aprovação final.” ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal, para aprovação final. - 

143/2019 - PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO RESPONSÁVEL PELA 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA 

NAZARÉ – DESPACHO PARA RATIFICAÇÃO  

Para ratificação foi presente despacho do Senhor Presidente, versando o assunto acima referido 

que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de proposta à 

assembleia Municipal de nomeação do auditor externo J. M. Ribeiro da Cunha & Associados, 

SROC e de solicitação à Assembleia Municipal, que a deliberação seja aprovada em minuta para 

produção de efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Partido Social Democrata apresentou declaração de voto que se transcreve: ------------------- 

“Os vereadores independentes, Alberto Madail e António Trindade, eleitos pelo PSD, votam 

favoravelmente o envio do DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA apresentado 

na reunião de 11 de Março de 2019 no ponto 143/2019 – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DO 

AUDITOR EXTERNO RESPONSÁVEL PELA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ – DESPACHO PARA RATIFICAÇÃO, 

unicamente com o objetivo do MESMO ser enviado à próxima sessão da Assembleia Municipal 

para deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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144/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA AS FINAIS DA TAÇA 

DO DISTRITO DE LEIRIA DE FUTSAL, NOS ESCALÕES DE JUNIORES E JUVENIS 

MASCULINOS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  

Para ratificação presente o despacho, que capeia a minuta de protocolo sobre o assunto acima 

referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. --------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. ---------------------------------------------------------------------- 

145/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A 1.ª ETAPA DO 

CIRCUITO NACIONAL DE BODYBOARD ESPERANÇAS CDAN 2019 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº35/SAFD/2019, datada 

de 2019.02.27, que capeia minuta de protocolo de colaboração entre o Município da Nazaré e o 

Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, com vista à realização da 1.ª Etapa do Circuito 

Nacional de Bodyboard Esperanças nos dias, 11 e 12 de Maio de 2019. A presente minuta de 

protocolo de colaboração faz parte da pasta de documentos da presente reunião e se dá por 

transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo. --------------------------------------------- 

146/2019 - PROPOSTA DOS VALORES CALCULADOS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS AO ABRIGO DO REGULAMENTODE 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO DA NAZARÉ (RAADCN) 2019                 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº37/SAFD/2019, datada 

de 2019.03.01, que capeia proposta que se transcreve: ---------------------------------------------------- 

“De acordo com o Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do Concelho da Nazaré, 

adiante RAADCN, que se encontra em vigor, fez-se, por parte dos serviços da área do desporto da 

Câmara Municipal da Nazaré, a avaliação e respetiva aplicação dos critérios de atribuição de 

subsídio, relativos à comparticipação financeira dentro do apoio às atividades de caráter 

regulardas coletividades candidatas, cujo quadro em anexo descreve os valores calculados. ------- 



Assim, os valores máximos anuais, aprovados em reunião de Câmara, no dia 27.12.2018, serão 

cumpridos na íntegra, juntamente com os critérios de atribuição de subsídio. ------------------------- 

Neste sentido, solicita-se à Exma. Câmara Municipal que sejam aprovados os valores calculados 

para atribuição de subsídios às coletividades desportivas ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Associações Desportivas do Concelho da Nazaré (RAADCN), uma vez que já foram alvo de 

deliberação favorável, no Conselho Municipal de Desporto da Nazaré, realizado no dia 

20.02.2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para mais se informa que existem três associações desportivas do concelho, a Associação 

Recreativa Planalto, o Grupo Desportivo “Os Nazarenos” e a RedHouseAssociation, que não 

estão contempladas com qualquer valor a ser atribuído, uma vez que,no caso das duas primeiras 

(Associação Recreativa Planalto e Grupo Desportivo “Os Nazarenos”), ainda não completaram 

as suas candidaturas;e, no caso da RedHouseAssociation,a respetiva federação onde está filiada 

não nos cedeu ainda os dados necessários para a elaboração dos cálculos, situação 

completamente alheia, tanto à associação em questão como à própria autarquia. Assim sendo, 

logo que os dados ficarem na posse da autarquia serão feitos os devidos cálculos e dada a 

informação à Exma. Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar os valores calculados para atribuição de subsídios às 

Coletividades Desportivas do Concelho da Nazaré. -------------------------------------------------------- 

147/2019 - PROPOSTA DE MINUTA GENÉRICA DO CONTRATO-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – ANO 2019 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº38/SAFD/2019, datada 

de 2019.03.01, que capeia proposta de minuta Genérica do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo – ano 2019, que se transcreve: -------------------------------------------- 
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“Na sequência do Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do Concelho da Nazaré, 

adiante RAADCN, foram promovidas reuniões com os Agentes e Organizações Desportivas do 

Concelho da Nazaré. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dando continuidade ao processo relativo ao RAADCN, há a necessidade de serem celebrados 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivos com todas as Associações/Clubes que se 

candidataram ao mesmo. Para tal, é necessária a aprovação da proposta da minuta genérica dos 

Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo (documento em anexo), que sofreu 

alterações significativas em relação ao ano anterior. Este documento foi apresentado, discutido e 

aprovado por unanimidade, pelos membros representantes das Associações/Clubes presentes no 

Conselho Municipal de Desporto, realizado no dia 20 de fevereiro de 2019. -------------------------- 

Pelo que deverá, caso a Exma. Câmara Municipal assim o entenda, ser aprovada a minuta 

genérica dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, que passará a fazer parte 

integrante do novo RAADCN. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Para maior elucidação, explicita-se que a formalização de cada um dos contratos-programa com 

as associações/clubes será efetuada de acordo com as informações constantes do processo da 

respetiva candidatura, e, como não podia deixar de ser, respeitará o valor máximo anual que foi 

aprovado em reunião de Câmara, no dia 27/12/2018 (ou seja, a soma do montante dos subsídios a 

atribuir nos contratos-programa não ultrapassará os 85.000 € - atividade regular).” --------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta genérica dos contratos programa de 

desenvolvimento desportivo com todas as Associações, que se candidatarem ao mesmo. ----------  

148/2019 - MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A 32ª EDIÇÃO DO 

NAZARÉ CUP - TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL JOVEM - DR. FERNANDO 

SOARES 2019 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação nº39/SAFD/2019, datada 

de 2019.03.01, que capeia minuta de Protocolo que se transcreve: -------------------------------------- 



“Considerando que a “Nazaré Cup” é um Torneio de Andebol que se realiza ininterruptamente 

há mais de três décadas, nas férias escolares da Páscoa, onde participam equipas de âmbito 

nacional e internacional, pertencentes a clubes, escolas e seleções nos escalões de Minis, Infantis, 

Iniciados, Juvenis e Juniores, nas categorias de masculinos e femininos; ------------------------------ 

Considerando que vai decorrer a 32ª edição desse Torneio, de 14 a 18 de abril de 2019, nos 

Pavilhões Desportivos do Concelho; ------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o “Nazaré Cup” é uma das mais conceituadas provas de Andebol realizadas 

em Portugal, assumindo um impacto desportivo muito importante; ------------------------------------- 

Considerando que esta competição envolveu, nas últimas edições, cerca de 1.500 participantes, 

entre jovens atletas, treinadores e dirigentes, números que a organização espera atingir também 

este ano – nomeadamente, com a crescente procura dos clubes ao nível da 

informação/participação; ---------------------------------------------------------------------------------------

Considerando, nesse sentido, que esse Torneio tem sido, não só um meio de divulgação e de 

inserção do Andebol na cultura da Nazaré, como um polo dinamizador e de animação turística 

para esta região; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que acolher uma competição desportiva desta natureza constitui uma excelente 

oportunidade para a promoção da nossa vila e concelho, sua cultura e património, junto dos 

milhares de pessoas com interesse no evento, designadamente atletas, comitivas, familiares, 

adeptos da modalidade, comunicação social e todos os visitantes que escolherem a Nazaré neste 

período; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando ser competência camarária o apoio à realização de eventos de interesse municipal 

- eventos onde a animação predomina e a cultura dos locais é sempre dada a conhecer, 

merecendo boa divulgação; ------------------------------------------------------------------------------------

Considerando, ainda, o Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do Concelho da 
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Nazaré, que prevê o apoio a atividades de caráter pontual, e os critérios de atribuição de subsídio 

nele inseridos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

proponho que a Minuta de Protocolo de Colaboração (em anexo) seja deliberada em reunião do 

executivo municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração. ---------------------- 

ENCERRAMENTO 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião o Exmo. Presidente declarou encerrada a 

ordem de trabalhos, eram treze horas e vinte minutos, pelo que de tudo, para constar, se lavrou a 

presente ata, que vai ser assinada pelo próprio e pela Secretária, que a leu em voz alta, tendo a 

respetiva minuta sido aprovada e rubricada por todos os presentes. ------------------------------------ 
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