
 
                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      

 

 

Ata n.º 15/19                                                                                                       Reunião de Câmara de 2019/06/19 

 

ATA N.º 15/2019 

Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e dezanove, nesta Vila de Nazaré, na Sala de 

Reuniões da Biblioteca Municipal da Nazaré, realizou-se a reunião extraordinária 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 Aníbal Mota Freire. ------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente informou que, por motivo de férias do Senhor Vereador Salvador Portugal 

Formiga, está presente na reunião o Senhor Aníbal Mota Freire.---------------------------------------- 

354/2019 – ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  DA 

NAZARÉ AO PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA ALCOBAÇA/CABO ESPICHEL 

Presente o assunto supra indicado, que faz parte da pasta de documentos da reunião, que se dá 

por transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após ampla discussão e apreciação do assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 3, do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º. 80/2015, de 14 de maio, a aprovação, por 

declaração, da alteração por adaptação ao Plano Diretor Municipal da Nazaré da proposta que 

consta do documento anexo a esta informação, para compatibilização das normas ao Programa 

da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel, devidamente identificadas no ANEXO III à Resolução 

do Conselho de Ministros n..º 66/2019, de 11 de abril, da qual faz parte integrante;-----------------  

Deliberado, ainda por unanimidade, nos termos do n.º 4 do artigo 121.º do citado diploma, a 

transmissão da referida declaração à Assembleia Municipal e posteriormente à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.-----------------------------------

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte  declaração de 



voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

favoravelmente a proposta 354/2019 – ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DA NAZARÉ AO PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA ALCOBAÇA / CABO 

ESPICHEL   e apresentam  declaração de voto pelas seguintes razões: -------------------------------- 

A recente aprovação do Programa da Orla Costeira de Alcobaça-Cabo Espichel (POC-ACE) 

através da Resolução do Conselho de Ministros nº 66/2019 , publicada no Diário da República  a  

11 de Abril de 2019, sendo instrumento de gestão nacional do território veio obrigar à adaptação 

por incorporação do seu clausulado nos PMOT´S, nomeadamente no Plano Diretor Municipal da 

Nazaré na matéria respeitante à área de jurisdição coincidente. ----------------------------------------- 

Após larga discussão sobre assuntos de interesse  municipal que urge defender e proteger, foram 

levantadas diversas questões que tiveram cabal esclarecimento prestado pela Srª Arquiteta Chefe 

da Divisão de Planeamento e Urbanismo (DPU). ---------------------------------------------------------- 

 Uma vez que é uma obrigação legal adaptar as novas regras nos termos apresentados pelo 

governo/instituições/entidades no  (POC-ACE), de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros n. 66/2019, publicado a 11 de Abril de 2019 no do Diário da República, 1ª Série, Nº 

72, estas, foram analisadas na presente reunião de Câmara  e a legitimidade do texto dos artigos 

revistos foi declarado pela senhora arquiteta como sendo normas obrigatórias a introduzir no 

PDM e consequentemente, entende-se não haver outra forma de votar que não seja  a favor até 

porque esta obrigação resulta de lei proveniente  do poder central , devendo o PDM  da Nazaré 

respeitar aquele normativo legal em virtude da hierarquia jurídica destes instrumentos de gestão 

do território.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram dezasseis horas e vinte minutos, pelo que de tudo, para constar, se 
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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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