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ATA N.º 28/2019 

Aos dois dias do mês de dezembro 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 dez minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara informou o Órgão Executivo Municipal que, iniciava este 

período, com uma informação que já era habitual, designadamente que, nesta noite passada, na 

cidade de Assunção (Asunción), capital do Paraguai, a Seleção Portuguesa de Futebol de Praia 

se sagrou campeã mundial deste desporto, que tem tido uma clara ascensão nos últimos 3, 4 anos, 

a que naturalmente não pode deixar de associar o esforço desenvolvido pela Câmara Municipal, 

no sentido de apoiar o desenvolvimento desta atividade desportiva nos eventos internacionais; 

que o futebol de praia tem captado a atenção particularmente dos mais jovens, donde se destacam 

os atletas quer do Sótão, quer da BIR; pretendeu assim ressaltar o mais relevante acontecimento 

desta manhã, isto é, que a Nazaré tem 2,5 atletas, na lista dos doze campeões do Mundo; 

particularizando, os naturais e nazarenos, Jordan Santos e Rúben Brilhante e também uma nota 

especial para o Rui Coimbra, que é hoje em dia companheiro de uma nazarena, funcionária da 

Nazaré Qualifica, e que vai assumindo a Nazaré como seu espaço, porque aliás já cá reside; o 

Senhor Presidente propôs então que fosse assumido, em uníssono, a atribuição do voto de louvor, 

por aclamação, com uma grande salva de palmas pelo reconhecimento do mérito a estes dois 

atletas Jordan Santos e Rui Brilhante.------------------------------------------------------------------------  



O Senhor Presidente prestou ainda informação ao Órgão Executivo que, há cerca de uma 

semana, foi contatado por uma funcionária do Museu Dr. Joaquim Manso, por causa da 

derrocada de um muro virado para a Praia do Norte e na altura apesar da comunicação não ter 

sido formal, foi contatada a Direção Regional de Cultura do Centro para a alertar para este 

facto, porque não tinha tido conhecimento de tal ocorrência e no dia seguinte os serviços 

camarários estiveram presentes a acompanhar os trabalhos de retirada do entulho para saber se 

haveria necessidade de efetuar alguma intervenção adicional; que a própria proteção Civil esteve 

presente, na pessoa do Comandante Operacional Municipal para perceber se era necessária 

alguma intervenção mais urgente; que este processo está encaminhado vindo a uma reunião de 

câmara, para aprovação de um acordo para a requalificação do atual Museu.------------------------ 

Informou também que, na passada quinta-feira, esteve presente no Congresso da Apogesd-

Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, a convite desta e no sentido de apresentar a 

Nazaré e tudo o que tem vindo a fazer na área do desporto, porque a Apogesd vê na Nazaré um 

bom exemplo a replicar e por isso ter-nos sido solicitada a forma como encaramos o desporto, e 

como é encarado na vivência diária do Município; que nesse evento e pelo segundo ano 

consecutivo, recebemos o prémio do “Município Amigo do Desporto”, que naturalmente irá 

estar, a breve prazo, afixado no Pavilhão Municipal.------------------------------------------------------ 

Usou também da palavra o Senhor Vereador Manuel Sequeira para reforçar as palavras 

proferidas pelo Presidente da Câmara, no que toca à presença dos dois atletas e meio, conforme 

fora já referenciado, ao Jordan Santos e Rúben  Brilhante, a este último duplamente, por que no 

dia em que faz 19 anos, sagra-se Campeão do Mundo; que concorda por inteiro que, apesar do 

destaque e competência dos dois atletas em 99%, o Município também tem tido grande empenho 

para que estes atletas possam ter um acompanhamento desportivo excecional, que vá ao encontro 

dos anseios de cada jogador. ----------------------------------------------------------------------------------

Para constar em ata, o Senhor Vereador Manuel Sequeira afirmou ainda que, nas seleções de 
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Andebol, nas camadas Jovens, o Nuno Florêncio foi convocado para a seleção dos sub-16, para o 

Torneio internacional de Andebol Cidade de Lagoa, que irá ser disputada entre 12 e 23 de 

Dezembro de 2019, sendo assim mais um nazareno que se destaca nesta modalidade. --------------- 

Registou também o Senhor Vereador a presença da Secretária de Estado da Educação, a Dr.ª 

Susana Amador, sendo mais uma governante, que muito nos apraz receber, pois na primeira vez 

que sai do seu Gabinete, visitou uma Escola, tendo sido contemplada a Escola da Nazaré.-- 

Na oportunidade, o Senhor Presidente informou que tanto o Jordan, quer o Rúben são atletas da 

Praia do Norte, marca essa que tem feito uma aposta muito forte num conjunto de atletas locais, 

tem no presente momento, 50 atletas de bodyboard, 1 de surf e 4 atletas de futebol de praia; que o 

Rui Coimbra tem acesso a preparador físico, psicólogo do desporto, nutricionista, jornalista e 

fisioterapeuta, por força de um acordo estabelecido com uma marca do sector, apoios que os 

atletas consideram de suma importância para facilitar a prática do desporto.----- 

Usou também da palavra o Senhor Vereador António Trindade, para se associar ao voto de 

louvor proposto pelo Senhor Presidente de que foi alvo a seleção portuguesa de futebol de praia 

no Paraguai, realçando também a importância dos jogadores nazarenos fazerem parte desta 

equipa; destacou também todos os diretores que fundaram a Associação “O Sótão”, que para si, 

são também responsáveis por esta vitória; que durante muitos anos, por carolice e sem qualquer 

interesse, um grupo de cidadãos largavam o seu trabalho para fazerem deslocações com os 

atletas por todo o País e portanto entende que esta vitória também deve ser dedicada a essas 

pessoas que ajudaram a fundar esta associação e sem margem para dúvidas que tem sido um 

êxito total e um reconhecimento que deve também ser partilhado com os jogadores; por isso o 

esforço coletivo dos jogadores e elementos que integram a Associação foi agora premiado com a 

colaboração da Câmara, Junta de Freguesia, etc, e sem o esforço de todos não era possível este 

galardão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



O Senhor Presidente afirmou entretanto que estava muito de acordo, porquanto quando fora feito 

o reconhecimento ao Melhor do Mundo, também ficou o reconhecimento ao próprio “Sótão”. ---- 

Interveio também o Senhor Vereador Alberto Madail para corroborar tudo o que foi dito a 

propósito do voto de louvor proposto, que efetivamente o enche de alegria e é realmente um ano 

de ouro para o melhor jogador do mundo e o segundo melhor do campeonato; que estes prémios 

nos orgulham a todos porque tem naturalmente associado o nome do Município da Nazaré. ------- 

Colocado à votação o referido voto de louvor, foi aprovado por unanimidade. ------------------------ 

O Senhor Vereador António Trindade efetuou entretanto uma declaração para constar em ata 

que se reproduz na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Declaração ---------------------------------------------------- 

“O Vereador Independente António Trindade, eleito pelo PSD, vem através da presente 

declaração informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

Na reunião de Câmara do dia 12/08/2019, solicitei ao Senhor Presidente da Câmara o meu 

impedimento da discussão da proposta do ponto da ordem de trabalhos n.º 469/2019, em nome de 

Miguel Ângelo Carmo Silva, a qual foi autorizada. No dia 18/11/2019, o mesmo assunto foi 

presente à reunião de Câmara sobre o ponto n.º 684, tendo inadvertidamente tomado posição 

sobre o mesmo. Face ao ocorrido, pretendo que fique registado em ata que a minha posição de 

voto seja considerada nula e de nenhum efeito”(por sua filha integrar o loteamento em 

discussão). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente usou da palavra o Senhor Vereador Salvador Formiga, para informar que esteve 

presente num Congresso Nacional de Municípios, no passado fim de semana em Vila Real 

acompanhado do Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Junta de Famalicão, 

congresso bastante participado por parte dos Municípios que estiveram presentes; que o debate e 

o foco da discussão versaram sobre a descentralização de competências; que a tónica dos 

discursos incidiu sobre a regionalização, entendendo a Associação de Municípios que há 
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necessidade de melhorar tudo o que tem vindo a ser discutido sobre esta temática; que todos os 

discursos abordaram a problemática do pacote financeiro que terá de acompanhar esta 

descentralização de competências, porque existem situações que não foram previstas que 

começam a criar alguns constrangimentos aos Municípios; nessa lógica a ANMP manifestou 

vontade em reiniciar o diálogo com todos os Municípios, para que todos possam reunir condições 

para assumir todas as novas competências; tanto o discurso efetuado pelo Senhor Presidente da 

República, que teve várias interpretações, como o do Senhor Primeiro Ministro foram no sentido 

do entendimento, de que o caminho a trilhar deverá passar pela regionalização e muito embora 

nesta legislatura não havendo lugar a referendo, no futuro, terão de ser dados passos nesse 

sentido, porque o Poder Local e os Municípios já provaram que são capazes de fazer mais e 

melhor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve intervenção de Munícipes. ------------------------------------------------------------------------ 

694/2019 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número vinte e sete, de 18 de novembro de 2019, para leitura, 

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

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

695/2019 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA - ANO DE 2019  

Para apreciação e votação do Órgão Executivo foi presente informação n354/DAF-SEF/2019, 

sobre o assunto acima referido que se transcreve: --------------------------------------------------------- 

“Com a execução do orçamento referente ao ano de 2019, verifica-se que o desvio de despesa 

inicialmente prevista, sucede com a normal variação de circunstâncias sociais, culturais, 

desportivas, política e económicas, entre outras, que ocorrem no concelho. --------------------------- 

Nesse sentido, torna-se necessário adaptar as verbas previstas, de modo a salvaguardar o regular 

funcionamento do Município. ---------------------------------------------------------------------------------- 



A atual alteração, que se junta, pretende dotar a classificação orçamental do montante necessário 

para o registo contabilístico que suporta essa despesa, nomeadamente a rubrica de outras 

transferências, conforme a informação nº 351/DAF/2019 – Minuta de Protocolo - Jantar de Natal 

do Município da Nazaré – 2019. ------------------------------------------------------------------------------- 

Vai ser reforçado: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rubrica 0102/040802 (Outras) com a verba de 9.950,00 €; -------------------------------------- 

Por contrapartida: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rubrica 0102/020202 (Limpeza e higiene) com a verba de 9.950,00 €; ------------------------ 

Portanto, a 15ª alteração ao orçamento da despesa, totaliza um montante de 9.950,00€ (nove mil, 

novecentos e cinquenta euros), conforme documentos que se anexam.” --------------------------------- 

Aprovada, por maioria, com o voto favorável dos membros do Partido Socialista e dois votos 

contra dos membros do Partido Social Democrata, pelo elevado número de alterações ao 

orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

696/2019 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - RUA 

ADRIÃO BATALHA N.º124 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º312/19, com requerimento nº1658/19, de que é requerente Adelino 

Silva Carreira, 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 DPU. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

697/2019 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA ELIAS SALES N.º55 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º280/19, com requerimento nº1420/19, de que é requerente Maria 

de Fátima Gameiro Gonçalves, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 
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Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

técnica da DPU. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

698/2019 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – MATA DA TORRE - FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º86/19, com requerimento nº1700/19, de que é requerente Joaquim 

dos Santos Dionísio, 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 DPU. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

699/2019 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO - PRAÇA VASCO DA GAMA – SÍTIO DA 

NAZARÉ   

Presente o processo de obras n.º68/19, com requerimento nº1828/19, de que é requerente Avelino 

Serrano, 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

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

700/2019 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO - RUA AZEVEDO E SOUSA 

– SÍTIO DA NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º286/19, com requerimento nº1786/19, de que é requerente Carlos 

Manuel dos Santos Correia, 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. ------------------------------------------------  

 



 

701/2019 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – SERRA DA PESCARIA – 

FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º365/19, com requerimento nº1720/19, de que é requerente Erik 

Hamers 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

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

702/2019 – LICENCIAMENTO DE EDÍFICIO DE HABITAÇÃO – CALHAU – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º442/19, com requerimento nº1791/19, de que é requerente 

Sobrado Construções, 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

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

703/2019 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO – RUA SENHOR DOS 

PASSOS  

Presente o processo de obras n.º16/11, com requerimento nº1779/19, de que é requerente Itu – 

Imobiliária e Turismo, 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

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

704/2019 – CONSTRUÇÃO DE HOTEL DE 4 ESTRELAS - AVENIDA DE BADAJOZ 

Presente o processo de obras n.º480/19, com requerimento nº1721/19, de que é requerente Nazaré 

Canyon II Aparthotel Development, Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de 

Planeamento Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita.  
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Deliberado, por unanimidade, dar parecer desfavorável ao pedido de informação prévia, com base 

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

705/2019 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO – AVENIDA NOGENT-

SUR-MARNE – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º526/18, com requerimento nº1758/19, de que é requerente Adelino 

Silva Carreira – 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

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

706/2019 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE MORADIA - RUA DE 

SEBASTIÃO – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º546/19, com requerimento nº1836/19, de que é requerente Nelson 

Fernando Santos Fonseca, 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. ------------------------------------------------  

707/2019 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – RUA DO COSSI, LOTE 5 - 

CASAL MOTA - FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º470/19, com requerimento nº11642/19, de que é requerente Beata 

Elwira Kurda, 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, Revogar a deliberação proferida em reunião de Câmara de trinta e 

um de outubro de dois mil e dezanove e aprovar o projeto de arquitetura nos termos do teor da 

informação técnica de vinte e dois de outubro de dois mil e dezanove e proposta de decisão da 

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



708/2019 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO - QUINTA DO LAGAR 

- SÍTIO DA NAZARÉ 

Presente o processo de loteamento n.º5/93, com requerimento nº 710/19, de que é requerente 

Paulo Manuel Martins Bernardino, 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 alteração da licença de operação de loteamento, 

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

709/2019 - PEDIDO DE LICENCIAMENTO - RUA HEROIS DO ULTRAMAR N.º42 – 

FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º215/19, com requerimento nº 1417/19, de que é requerente Aida 

Gomes Aleixo, 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, e deferir o pedido de 

licenciamento, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão de Planeamento 

Urbanístico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

710/2019 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – CRUZ – SERRA DA 

PESCARIA - FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º444/19, com requerimento nº 1873/19, de que é requerente Sónia 

dos Santos, 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. ------------------------------------------------  

711/2019 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÕES EM 

MORADIA UNIFAMILIAR – RUA DA MESQUITA N.º14 – VALADO DOS FRADES  
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Presente o processo de obras n.º554/19, com requerimento nº 1864/19, de que é requerente Maria 

Irene A. P. Campos Vazão, 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. ------------------------------------------------  

712/2019 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - RUA 

COMBATENTES DO ULTRAMAR – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º437/19, com requerimento nº 1537/19, de que é requerente Jorge 

Antunes, 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. ------------------------------------------------  

713/2019 - RELATÓRIO E CONTAS RELATIVO AO 1.º SEMESTRE DE 2019 DA EMPRESA 

MUNICIPAL NAZARÉ QUALIFICA, E.M. 

Para conhecimento do Órgão Executivo, foi presente o assunto em epígrafe, que faz parte da pasta 

de documentos da reunião e se dá por transcrito. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou remeter à Assembleia Municipal para 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os membros do Partido Social Democrata declararam votar a favor pois o processo irá ser 

remetido à próxima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

714/2019 - PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA EMPRESA NAZARÉ 

QUALIFICA, E.M., UNIPESSOAL, LDA., PARA O ANO DE 2020 

Presente para conhecimento do Órgão Executivo, o assunto acima referido que faz parte da pasta 

de documentos da presente reunião e se dá por transcrito. ------------------------------------------------ 



A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter à Assembleia 

Municipal para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------

Os membros do Partido Social Democrata declararam votar a favor pois o processo irá ser 

remetido à próxima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

715/2019 – PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DA NAZARÉ – 

NOVO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

Presente informação n.º749/DOMA-OBM/2019, relativamente ao assunto supra mencionado, 

capeando Projeto de Regulamento do Mercado Municipal da Nazaré, que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, submeter o projeto de regulamento a novo período de consulta 

pública, pelo período de trinta dias, para recolha de sugestões, procedendo-se para o efeito à sua 

publicação na II Série do DR e inserção do aviso no portal do Município. ------------------------------ 

716/2019 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLIA – APOIO À 

NATALIDADE – APROVAÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO MONETÁRIA – CANDIDATURA 

N.º8 

Presente informação n.º136/GPAIS-UIS/2019, datado de 2019.11.21, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento da devida comparticipação monetária à 

candidatura identificada nos termos da informação do Gabinete Planeamento da Intervenção 

Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

717/2019 – PROJETO DE PROTOCOLO ENTRE A DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA 

DO CENTRO E A CÂMARA DA NAZARÉ 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente projeto de protocolo que visa 

estabelecer as formas de colaboração para a criação da parceria que dará origem à candidatura a 

submeter ao aviso de concurso “Call 1 – Desenvolvimento local através da Salvaguarda e 
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Revitalização de Património Cultural Costeiro”, no âmbito do Mecanismo de Financiamento do 

Espaço Económico Europeu EEA Grants 2014-2021. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

718/2019 – MINUTA DE PROTOCOLO - JANTAR DE NATAL DO MUNICÍPIO DA NAZARÉ 

– 2019 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente minuta de protocolo a celebrar entre 

a Câmara Municipal, os Serviços Municipalizados da Nazaré, a Empresa Municipal Nazaré 

Qualifica e os Serviços Sociais da Câmara Municipal da Nazaré e seus Serviços Municipalizados, 

com vista á realização do Jantar de Natal do Município da Nazaré para o ano de 2019. ------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo, nos termos da informação técnica 

da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, --------------------------------------------------------- 

719/2019 – MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O ESTÁGIO DE 

PATINAGEM ARTÍSTICA COM O TÉCNICO ANDREA ARACU – PATINAMAR NAZARÉ 

CLUBE 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente minuta de protocolo a celebrar entre 

a Câmara Municipal e a Patinamar Nazaré Clube, com vista á realização do estágio de Patinagem 

Artística com o técnico Andrea Aracu, nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2019. ---------- 

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

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo. ------------------------------------------- 

720/2019 - PROPOSTA “NOITE SAUDÁVEL DAS CIDADES DO CENTRO DE PORTUGAL” 

(NSCCP, 2018-2021) 



Presente proposta da Senhora Vereadora com o pelouro da Ação Social, sobre o assunto acima 

referido que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Os contextos recreativos desempenham um papel importante na vida das comunidades e dos 

jovens mas têm, em várias situações, uma ligação intrínseca com a rutura de hábitos de vida 

saudáveis e a associação a uma multiplicidade de factores de risco em várias áreas (violência, 

consumo de álcool e outras substâncias, sinistralidade rodoviária, entre outros). -------------------- 

Neste contexto, e com a preocupação de encetar estratégias de redução de risco junto da 

população jovem das comunidades, surge o projeto “Noite Saudável das Cidades do Centro de 

Portugal” (NSCCP, 2018-2021), uma iniciativa apoiada pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito do “Centro 2020”, com o principal intuito de 

investir, ao nível dos contextos reacreativos noturnos, na prevenção da violência interpessoal, do 

abuso de álcool e consumo de drogas ilícitas, da sinistralidade rodoviária, a par com a promoção 

/reforço da segurança e resiliências comunitárias. --------------------------------------------------------- 

Considerando as competências materiais do Município: “colaborar no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central”; ------------ 

Considerando a importância da dinamização de projetos especializados de prevenção primária e 

secundária junto da Comunidade; ------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que o “Noite Saudável das Cidades Centro de Portugal”, dinamiza um conjunto de 

sub-projetos que podem ser desenvolvidos localmente, com o apoio de uma equipa especializada, 

que conta com a Coordenação do Dr. João Redondo, médico psiquiatra do Hospital Psiquiátrico 

Sobral Cid – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e diretor do Departamento de 

Violência Familiar; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a adesão do Município da Nazaré a este projeto, permitirá reforçar o trabalho 

em rede, multidisciplinar/multesectorial, permitindo, igualmente, capacitar os profissionais dos 

vários sectores profissionais a envolver; --------------------------------------------------------------------- 
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Considerando que este projeto não acarreta encargos financeiros para a Câmara Municipal; ----- 

Proponho que a Câmara Municipal da Nazaré subscreva a adesão ao Projeto “Noite Saudável das 

Cidades Centro de Portugal”, para que se reforce o trabalho na área da prevenção primária e 

secundária, bem como, a promoção de hábitos de vida saudáveis no Concelho da Nazaré.”------  

Deliberado, por unanimidade, aderir ao Projeto “Noite Saudável das Cidades Centro de 

Portugal” . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

721/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – APOIO À EDUCAÇÃO – ASSUNÇÃO DE 

PLURIANUAIS  

Presente informação n.º344/DAF-SEF/2019, datado de 2019.11.25, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais e remeter o 

processo à próxima sessão da Assembleia Municipal, para conhecimento dos compromissos 

plurianuais assumidos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

722/2019 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DAS ÁREAS 

PROTEGIDAS - ANO 2019 

Presente informação n.º347/DAF-SEF/2019, datado de 2019.11.25, relativamente ao assunto 

acima referido que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Na última sessão da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 22 de setembro, constava 

da “ordem do dia”, sob o ponto n.º 7, o assunto relacionado com um Despacho para ratificação, 

subordinado ao tema aqui em apreciação. ------------------------------------------------------------------- 

Tal Despacho fixava a rejeição da transferência de competências no domínio do transporte em 

vias navegáveis interiores, para o ano 2019 (Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30.04.2019) e a 

aceitação da transferência de competências no domínio das áreas protegidas, para os anos 2019 e 

2020 (Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21.08.2019). --------------------------------------------------------- 



Tendo superiormente entendido o Órgão Deliberativo do Município que se impunha que as 

decisões a tomar se reportassem a 3 pontos da “ordem do dia” – cada um com 1 assunto – o ponto 

foi retirado da votação – perdendo o Despacho a sua eficácia. ----------------------------------- 

Nesse sentido, sou de parecer que: ---------------------------------------------------------------------------- 

V. Exa. decida propor à Câmara Municipal remeter à Assembleia Municipal a proposta de decisão 

sobre esta temática (propondo V. Exa. a aceitação, ou não, da transferência das competências no 

domínio das áreas protegidas, para o ano 2019).” ---------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta de não aceitação da 

transferência das competências no domínio das áreas protegidas para o ano de 2019. --------------- 

723/2019 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DAS ÁREAS 

PROTEGIDAS - ANO 2020 

Presente informação n.º348/DAF-SEF/2019, datado de 2019.11.25, relativamente ao assunto 

acima referido que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Na última sessão da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 22 de setembro, constava 

da “ordem do dia”, sob o ponto n.º 7, o assunto relacionado com um Despacho para ratificação, 

subordinado ao tema aqui em apreciação. ------------------------------------------------------------------- 

Tal Despacho fixava a rejeição da transferência de competências no domínio do transporte em 

vias navegáveis interiores, para o ano 2019 (Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30.04.2019) e a 

aceitação da transferência de competências no domínio das áreas protegidas, para os anos 2019 e 

2020 (Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21.08.2019). --------------------------------------------------------- 

Tendo superiormente entendido o Órgão Deliberativo do Município que se impunha que as 

decisões a tomar se reportassem a 3 pontos da “ordem do dia” – cada um com 1 assunto – o ponto 

foi retirado da votação – perdendo o Despacho a sua eficácia. ----------------------------------- 

Nesse sentido, sou de parecer que: ---------------------------------------------------------------------------- 
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V. Exa. decida propor à Câmara Municipal remeter à Assembleia Municipal a proposta de decisão 

sobre esta temática (propondo V. Exa. a aceitação, ou não, da transferência das competências no 

domínio das áreas protegidas, para o ano 2020).” ---------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta de não-aceitação da 

transferência das competências no domínio das áreas protegidas para o ano de 2020. --------------- 

724/2019 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DO TRANSPORTE EM 

VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES - ANO 2019 

Presente informação n.º349/DAF-SEF/2019, datado de 2019.11.25, relativamente ao assunto 

acima referido que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Na última sessão da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 22 de setembro, constava 

da “ordem do dia”, sob o ponto n.º 7, o assunto relacionado com um Despacho para ratificação, 

subordinado ao tema aqui em apreciação. ------------------------------------------------------------------- 

Tal Despacho fixava a rejeição da transferência de competências no domínio do transporte em 

vias navegáveis interiores, para o ano 2019 (Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30.04.2019) e a 

aceitação da transferência de competências no domínio das áreas protegidas, para os anos 2019 e 

2020 (Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21.08.2019). --------------------------------------------------------- 

Tendo superiormente entendido o Órgão Deliberativo do Município que se impunha que as 

decisões a tomar se reportassem a 3 pontos da “ordem do dia” – cada um com 1 assunto – o ponto 

foi retirado da votação – perdendo o Despacho a sua eficácia. ----------------------------------- 

Nesse sentido, sou de parecer que: ---------------------------------------------------------------------------- 

V. Exa. decida propor à Câmara Municipal remeter à Assembleia Municipal a proposta de decisão 

sobre esta temática (propondo V. Exa. a aceitação, ou não, da transferência das competências no 

domínio do transporte em vias navegáveis interiores, para o ano 2019).” ------------------------------- 



Deliberado, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta de não-aceitação da 

transferência das competências no domínio do transporte em vias navegáveis interiores, para o 

ano de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

725/2019 – CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE ARRENDAMENTO 

COMERCIAL DA LOJA N.º25 DO MERCADO MUNICIPAL  

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente o assunto acima referido, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, proceder à abertura do concurso público para atribuição de 

arrendamento comercial da Loja n.º25 do Mercado Municipal e aprovar as Peças do 

Procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

726/2019 – A SUSTENTABILIDADE DA PESCA DO CERCO NA NAZARÉ  

Presente proposta do Senhor Presidente, versando o assunto acima indicado, que faz parte da 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da proposta e proceder em conformidade. ------------ 

727/2019 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS  

Presente para conhecimento do Órgão Executivo e para envio à Assembleia Municipal também 

para o conhecimento, plano supra indicado aprovado pela Empresa Municipal Nazaré Qualifica. 

O presente plano faz parte da pasta de documentos da presente reunião e se dá por transcrito. – 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e, deliberou por unanimidade, remeter à Assembleia 

Municipal, também para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

728/2019 – PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO ALUGUER DE SOFTWARE – GESTÃO 

DESPORTIVA 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo foi presente informação n.º214/SAFD/2019, 

solicitando autorização para a assunção de compromissos plurianuais. -------------------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção de compromissos plurianuais e remeter o 

processo à próxima sessão da Assembleia Municipal, para conhecimento dos compromissos 

plurianuais assumidos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

729/2019 – PROPOSTA – MATERIAL ESCOLAR AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO 1.º CEB – 

ANO 2019-2020 

Presente proposta do Senhor Vereador com o Pelouro da Área de Educação, relativamente ao 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da proposta autorizando a transferência do 

montante global de 2.368€ para o Agrupamento de Escolas. --------------------------------------------- 

730/2019 – DESAFETAÇÃO DE UMA ÁREA DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA 

O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DA NAZARÉ 

Presente Informação n.º 418/DPU/2019, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, iniciar o procedimento de desafetação da parcela do domínio 

público para o domínio privado do Município e submeter a consulta pública. -------------------------- 

731/2019 – DEVOLUÇÃO DE TAXA – AMA – MARIA BIZARRO 

Presente Informação n.º 411/DAF-SA/2019, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta 

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

Deliberado, por unanimidade, proceder à devolução da quantia de 220,84€ (duzentos e vinte euros 

e oitenta e quatro cêntimos), à requerente. ------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram doze horas e quinze 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. ------------------------------------- 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


