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ATA N.º 26/2019 

Aos oito dias do mês de novembro 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 Vice-presidente da Câmara, Manuel António Águeda 

Sequeira, estando presentes os Senhores Vereadores 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, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------- 

O Senhor Vice-presidente agradeceu a disponibilidade dos Senhores Vereadores para a presença 

nesta reunião de Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-presidente informou ainda os Senhores Vereadores que o Senhor Presidente está 

ausente na Gala de Futebol de Praia,. No Dubai.----------------------------------------------------------- 

674/2019 – LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FABRIL – LOTES 4 / 6 – 

ZONA INDUSTRIAL DE VALADO DOS FRADES – VALADO DOS FRADES 

Presente o processo de obras n.º 244/18, de que é requerente a firma Rotompt, Imo, Lda., 

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

pasta de documentos da reunião, que se dá por transcrito. ----------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de 

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

675/2019 – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO RESPONSÁVEL PELA 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA 

NAZARÉ  

Presente o processo acima indicado, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

transcrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Deliberado, por unanimidade, aprovar e propor à Assembleia Municipal a nomeação do auditor 

externo, designadamente a entidade JM Ribeiro da Cunha & Associados, SROC, como 

responsável pela certificação legal de contas dos Serviços Municipalizados da Nazaré, referente 

ao exercício económico do ano de 2019.--------------------------------------------------------------------

Deliberado, ainda, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação em minuta para produção de 

efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta deliberação foi tomada com quatro votos a favor do Partido Socialista e duas abstenções dos 

membros do Partido Social Democrata.----------------------------------------------------------------------

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata declararam que esta proposta é da 

responsabilidade do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Nazaré, 

considerando o seu voto unicamente para formalizar legalmente este procedimento, que compete 

à Assembleia Municipal a deliberação final de aprovar ou reprovar a contratação do responsável 

legal das contas do órgão acima mencionado.--------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram dez horas e trinta 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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