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ATA N.º 06/2020 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, através de vídeo-conferência, 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, Salvador Portugal Formiga. ----------------------------- 

O Senhor Vereador António Gordinho Trindade não participou na reunião, tendo sido justificada 

a sua ausência.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 declarou aberta a reunião de Câmara de hoje, dia 23 de Março 

de 2020, neste dia, efetuada por vídeo-conferência, prestando de imediato, ao Órgão Executivo, 

as seguintes informações com relevância autárquica; ----------------------------------------------------- 

- que não temos hoje aqui, como é habitual, o oitavo Vereador por força das circunstâncias 

atuais, referindo ao Munícipe, António Azeitona.----------------------------------------------------------- 

- que todos receberam seguramente, já há dias, via e-mail, um conjunto de medidas que a Câmara 

Municipal tem vindo a desenvolver e a implementar, muitas vezes, antes até da própria 

determinação do Governo, e nessa medida,  informou que, a partir de hoje, uma larga maioria 

dos funcionários, que podem, estão em teletrabalho, frisando que também houve trabalhadores 

que prescindiram dessa modalidade, preferindo deslocar-se ao próprio edifício municipal para 

desenvolver as suas funções profissionais; ------------------------------------------------------------------- 

conforme já é seu hábito, pretendeu que fique exarado em ata, um agradecimento muito forte às 

equipas de ataque de primeira linha da Câmara Municipal, que hoje em dia são muitas mais do 

que aquelas que pensaríamos, não está somente em causa a água e saneamento, RSU, mas 



 

 

também os serviços de ação social com um trabalho muito forte, através da criação de 4 ou 5 

linhas de apoio a vários setores, desde os que tem mais de 65 anos até aos residentes-

estrangeiros, que tem acessíveis duas linhas geridas pela Dr.ª Cristina Luz, em contato direto com 

quem decide, com estrangeiros residentes neste Concelho, em duas línguas estrangeiras, o 

francês e o Inglês; que temos também várias linhas de apoio psicossocial para toda a população, 

e curiosamente temos já criado um plano de ataque para eventuais questões, do foro psicológico 

para atuar junto dos nossos funcionários que andam na rua; é a chave recente, que o levou na 

altura a desencadear os esforços tendentes a que o Gabinete de Psicologia e Educação fizesse um 

apoio muito forte para ser utilizado perante os funcionários operacionais, que andam na rua, 

para quem o medo é muito grande; por isso reforça ainda mais, aquele abraço forte de 

agradecimento para todos, da parte da Câmara e dos Munícipes, para todos os que tem estado na 

primeira linha no desempenho das suas funções, muito antes, da determinação feita ontem pelo 

Governo, na pessoa do Senhor Ministro do Ambiente; ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu ainda conta que, foram iniciadas no Sábado à tarde, um conjunto de 

ações de desinfeção das áreas urbanas, com grande concentração de pessoas, na Macarca, 

Raposos, Famalicão e Fanhais, faltando nesta zona, a Serra da Pescaria, Casal Mota, Quinta 

Nova, Rebolo e Mata da Torre, que serão feitos amanhã; que fizemos esta noite, por volta da meia 

noite, onde esteve presente, várias ações de limpeza e desinfeção da Praia, Sítio e Pederneira, 

que terminaram às 7.00 horas na Nazaré, faltando só essa limpeza e desinfeção em Valado dos 

Frades; que estas medidas de desinfeções serão feitas, à partida, duas vezes por semana, no 

âmbito das indicações dos nossos serviços e da Direção Geral de Saúde; frizou que nada disto 

seria possível se não tivesse o empenho da Comunidade, destacando que o Senhor Rui Mariani 

(Staff Jardins) e o Senhor Mário Monteiro (Hortofrades), bem como os Bombeiros Voluntários, 

da Nazaré, particularmente a equipa de intervenção permanente, que faz parte dos quadros da 
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Câmara, tem estado presentes,  sem nenhum interesse particular ou económico, a prestar este 

serviço às populações; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente deu também nota que, na passada semana, um conjunto de entidades 

disponibilizou os seus serviços para as necessidades da comunidade, designadamente, os 

Transportes do Valado dos Frades, que facultaram um monta cargas /semi-trailler para 

transportar um contentor-vestiário, que foi colocado no Centro de Atendimento para o Covid 19, 

que funcionará na Confraria de Nossa Senhora (zona do SAP), para garantir que os médicos e 

enfermeiros se vestem naquele balneário, antes de entrarem ao serviço, para limitar a eventual 

contaminação; aquele espaço, destina-se unicamente ao tratamento de infetados e despiste de 

suspeitos; que o Município da Nazaré, após contato efetuado pelo Centro Hospitalar do Oeste, 

nos solicitou um contentor balneário, em coordenação muito forte com os serviços de proteção 

civil de Óbidos e Caldas da Rainha, para que pudessem trabalhar em conjunto, estando desde o 

passado Sábado, instalado no Centro Hospitalar do Oeste, um contentor balneário que o 

Município disponibilizou; que nessa sequência transmitiu ao Hospital de Leiria, que a Câmara 

disponibilizou com a aceitação do Dr. Licínio Carvalho, Presidente do Conselho de 

Administração, os dois restantes contentores balneários, aguardando apenas e só, que os venham 

recolher; que é este apoio à Comunidade que temos vindo a fazer, tendo já agora, atribuído um 

donativo de 50.000,00 euros ao dito Hospital de Leiria, para a aquisição de um conjunto de 

equipamentos, neste momento, são muito necessários ao tratamento do Covid 19; que além dos 

transportes do Valado como já referiu, também o Moto-clube da Nazaré disponibilizou os seus 

motoristas para qualquer entrega a quem estivesse necessitado, serviço articulado com o 

Gabinete de Ação Social, para o apoio à população idosa; também aqui fica o grande 

agradecimento ao Moto-clube da Nazaré; também aos Hotéis Miramar Sul, na Pessoa do Sr. 

Serafim Silva, que disponibilizou as instalações para que o pessoal médico possa descansar, 

porque muitos deles não vão dormir a casa e estão na primeira linha ao combate desta pandemia; 



 

 

que por último deixa também os maiores agradecimentos ao Sr. Rui Delgado e Clínica do Sítio, 

que também se disponibilizaram para qualquer eventualidade que fosse necessária, nestes 

momentos que atravessamos; como se poderá verificar a resposta da comunidade, nesta altura de 

pandemia, tem sido muito forte, e o que vemos é uma população mais ou menos controlada; que 

tem trocado contatos regulares com o Senhor Chefe Caroça, que está regularmente na rua a 

incentivar as pessoas ao retiro; que nos dias de sol, temos um problema com certos idosos que 

vem para a rua, encontrando-se em grupos sem o distanciamento social adequado, o que nos 

pode causar alguma questão, mas estamos a sensibilizar e crê que a população está a dar 

respostas fortes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como notas finais, o Senhor Presidente da Câmara esclareceu que estando a população a 

portar-se muito bem, não deixou de reforçar que existem serviços municipais que estão em grande 

rotatividade, experienciados à milésima, como por exemplo, a própria comunicação, tem estado a 

tempo inteiro a prestar informações à população; que existe zero casos de infetados no Concelho 

da Nazaré, muito embora tivessem havido quatro suspeitos, em que uma senhora do Canadá 

tentou lançar a confusão com inverdades, relativamente ao falecimento de Senhora do Valado, 

pessoa de 80 anos, acamada há mais de 2 anos, que tinha suspeita de coronavírus, mas na 

realidade o que tem, ela e mais duas senhoras, são pneumonias, e a quarta pessoa de que existia 

suspeitas, nada tem, donde se inferiu que os quatro suspeitos não tem sintomas deste vírus, não 

havendo assim casos infetados no Concelho da Nazaré; mais assinalou que, a partir de hoje 

iremos fazer via redes sociais, o reporte diário dos infetados e/ou suspeitos no Concelho da 

Nazaré; solicitou o Senhor Presidente que se fizesse um controlo muito acertado e forte da 

informação que circula, tem aliás vindo a fazer uma série de apelos nesse sentido e ninguém 

imagina a quantidade de mensagens/SMS, ou via face book que lhe chegam, a fazer inúmeras 

perguntas, porque efetivamente estão preocupadas e assustadas; que por esse motivo cabe a nós 

eleitos e com capacidade de ação, acalmar e gerir a informação que circula, para garantir o que 
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são os números reais, tendo aliás vindo a fazer uma série de apelos nesse sentido; o que sugeriu 

com esta senhora, que leu um panfleto de uma funerária a anunciar o funeral, é que há uma 

terminologia que está inscrita por ordem na Câmara nesses panfletos e que dizem que, por força 

de estarmos em momentos de pandemia do Covid 19, não devem estar presentes no funeral, mais 

do a família, no máximo, 10 pessoas, e a senhora por ter tido conhecimento disto, entendeu que a 

senhora falecida estava infetada com o Covid 19; são portanto pequenos pormenores que já 

alertou quer por mensagem pessoal quer por mensagem escrita à pessoa em causa, que aquilo 

que havia afirmado, não era verdade, e situações destas poderão causar algum alarmismo. -------- 

- O Senhor Presidente deu entretanto a palavra ao Senhor Vereador Alberto Madail para se 

pronunciar tendo este afirmado que se congratulava por tudo o que havia sido dito, 

designadamente, da existência de zero casos no nosso Concelho e que era seu desejo que assim 

continuasse; não deixou porém de se referir à ausência do seu colega Vereador Trindade, que à 

semelhança de si próprio, não fora contatado pela Câmara na passada sexta-feira, o que 

estranhou, devido com certeza a motivos tecnológicos, só assim pode classificar, e por isso não 

contatou com o colega; que provavelmente, se tivesse existido esse contato, o seu colega estaria 

também presente nesta reunião; que só após a visita do trabalhador Tiago Grilo com vista à 

instalação da aplicação informática é que o próprio falou com o colega e segundo ele lhe 

transmitiu, nunca lhe fora colocada a possibilidade, à semelhança do que aconteceu consigo 

próprio, da reunião poder vir a ser efetuada através de telemóvel; que deduziu por isso, que o 

Vereador Trindade estará disponível para assegurar a normalidade das reuniões, através de 

telemóvel; que por telemóvel ou por computador concluiu que é o mesmo e por isso, no seu caso 

particular, o computador está sobrecarregado e nem sempre funciona muito bem, já por 

telemóvel é mais prático e viável; sugeriu então que seja revista a situação do seu colega 

Vereador Trindade para que possa também legitimamente participar nas próximas reuniões 

através de telemóvel, deixando aqui exarada esta ressalva; ---------------------------------------------- 



 

 

- O Senhor Vereador Alberto Madail solicitou entretanto esclarecimentos sobre se, para além das 

medidas de apoio municipais, de cariz social, que foram implementadas e que aqui já foram 

referidas, tais como a entrega de medicamentos ou bens essenciais à população diretamente ao 

domicílio das pessoas que o solicitarem, se estão pensadas algumas medidas financeiras de apoio 

social, logicamente às famílias mais carenciadas, porquanto se pensa que esta doença irá 

prolongar-se pelo menos até Julho sob pena de poderem ser revistas estas medidas de apoio caso 

a situação se altere; este apoio financeiro será elegível segundo critérios a estabelecer e sabe que 

os próprios serviços de ação social que estão na área da Vereadora Regina têm pleno 

conhecimento dessas situações; outro setor que também vai sofrer indiretamente com a crise é a 

pesca, por falta de escoamento dos produtos e redução significativa do preço do pescado; 

relativamente à situação dos empresários na área do turismo e em especial na área da 

restauração, sabe que tem sido uma área em que surgiram muitos restaurantes e empresas novas, 

sendo certo que alguns empresários já colheram algum benefício em virtude da dinâmica anterior 

neste setor, não podendo contudo considerar que foram abrangidos todos os empresários de igual 

modo; nesse sentido, sabendo que apareceram restaurantes novos que estão a laborar há muito 

pouco tempo e por esse motivo não tiveram a possibilidade de arrecadar alguns meios financeiros 

para poder suportar essa crise  vai efetuar uma proposta e simultaneamente uma recomendação 

dirigida a todos os similares de hotelaria (restaurantes, cafés, pastelarias) que tem esplanadas 

que como sabemos pagam ocupação da via pública; assim lança aqui o repto de isenção, a esses 

estabelecimentos do referido pagamento uma vez que não a podem utilizar; refere-se ao 

encerramento obrigatório de cafés, pastelarias e restaurantes (similares de hotelaria); estas 

empresas têm obviamente outros encargos (preocupações) de âmbito laboral, nomeadamente de 

assegurar os empregos e cumulativamente continuar a pagar impostos e taxas, tais como as 

inerentes à ocupação do domínio público devido às esplanadas; parece-lhe que não é, 

especialmente, nesta altura justo o pagamento desta taxa, pelo que seria de bom tom que a 
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Autarquia desse esse exemplo, isentando qualquer atividade que pague ocupação da via pública e 

que não possa usufruir da mesma, gerando um crédito para quem já a liquidou, reduzir a dívida 

para quem tem pagamentos em atraso e isentar o pagamento desta taxa a quem ainda não a 

liquidou; esta diferenciação de tratamento teria como objetivo preservar a liquidez da tesouraria 

municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na oportunidade, o Senhor Presidente esclareceu que, sobre o Senhor Vereador Trindade, ele foi 

contatado, sendo que, numa primeira fase achámos que era possível fazer a reunião 

presencialmente, salvaguardando a devida distância entre todos, entretanto percebemos as 

questões que foram levantadas pelos Senhores Vereadores, falámos com o Setor de Informática e 

inclusivamente se houvesse necessidade disso, existiam computadores disponíveis para distribuir 

e garantir a reunião por vídeo-conferência; que o Senhor Vereador foi contatado primeiramente 

pelo Carlos Mendes e depois pela Elsa, tendo sido disponibilizada a ajuda de técnico para 

operacionalizar este sistema, e o que é um facto é que, o Vereador Trindade não aceitou, aliás 

tem para exibir e-mail remetido pelo Vereador António Trindade, emitido em 18 de Março às 

20h18, que vai ficar arquivado na pasta dos documentos referentes à reunião, que foi lido na 

íntegra pelo Senhor Presidente e que se passa a transcrever:--------------------------------------------- 

“ Boa tarde senhor Presidente, -------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da opinião já ontem manifestada sobre o problema grave de saúde pública que o 

nosso país está atravessar e a necessidade de adiar ou suspender a próxima reunião de Câmara 

esclareço que depois  de ser contactado telefonicamente pela autarquia para tomar parte da 

reunião de Câmara  através de vídeo-conferência, informo  que desde o passado  sábado  

 encontro- me em quarentena voluntária. -------------------------------------------------------------------- 

Nesse sentido e face às medidas apontadas pela Direção Geral de Saúde  sobre a gravidade 

actual do quadro de perigo de risco de contágio público, considero nos termos da atual situação 

saúde justificada  a minha ausência para a próxima reunião de Câmara. É preciso termos 



 

 

consciência que hoje  tivemos um dos dias mais  dramáticos de sempre  com o aparecimento de 

mais  casos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não estou minimamente preparado para uma reunião de vídeo-conferência nem tenho 

comutador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face à situação em apreço  nos termos das normas em vigor considero justificativa a minha 

ausência na próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------- 

Boa saúde para todos.” António Trindade ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu para concluir que, o Senhor Vereador António Trindade foi 

convidado para a reunião, foi disponibilizado o técnico e inclusivamente a possibilidade de usar o 

telefone (smartfone) ou via computador que a Câmara certamente lhe disponibilizaria para a 

reunião, mas o Vereador Trindade não aceitou, havendo portanto algum desfasamento entre os 

Senhores Vereadores (Alberto Madail e António Trindade); que esta é a realidade mais recente. -- 

Solicitou entretanto o Senhor Presidente à Dr.ª Helena Pola que eventualmente se pronunciasse 

sobre este assunto, tendo a Chefe da DAF, informado que: numa primeira fase o Senhor Vereador 

Trindade aceitou a proposta da Câmara, achando até ser uma boa ideia que a reunião fosse 

realizada por vídeo-conferência, porém volvidos dez minutos do telefonema em que disse o sim, o 

citado Vereador, ligou de novo para o Município a pedir desculpa, dizendo que pensou melhor e 

não estava disponível; que na altura, até se encontrava ao pé da colega Elsa, que lhe explicou o 

sucedido e que iríamos arranjar forma de utilizar os meios tecnológicos; que, da mesma maneira 

que foi efetuado o contato com o Vereador Alberto Madail, o Senhor Vereador António Trindade 

afirmou que como estava em quarentena não queria ninguém em casa a privar consigo nesta 

altura e portanto agradecia o contato e o esforço, mas não estava disponível para participar e 

que iria informar o Senhor Presidente sobre isso mesmo. –----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente assinalou a propósito, que compreendia a posição do Senhor Vereador 

António Trindade, pois ele faz parte de um grupo de risco e por conseguinte era natural que 
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quisesse estar recatado, o aliás é perfeitamente entendível; o que acha é que houve um 

desfasamento de comunicação temporal, entre os dois Vereadores (Alberto Madail e António 

Trindade). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Alberto Madail referiu que sobre o assunto, trata-se de um não assunto em 

comparação com a gravidade da calamidade sanitária e não pretende alimentar a controvérsia;  

que efetivamente de acordo com a conversa havida com o dito colega, logo pela manhã, entendeu 

ter havido algum desentendimento e não contrariando o que acabou de ouvir por parte da 

Câmara, pensa que será aceite pelo Vereador António Trindade a modalidade de participação na 

reunião através de telemóvel, evitando-se esta questão menor, envolta em polémica, esta solução 

encontrada tem a vantagem de eliminar os riscos para todos e garantir a manutenção da saúde 

pública; espera sinceramente que esta fase pandémica desapareça o mais rápido possível e que 

esta controvérsia menor seja rapidamente ultrapassada como exige a gravidade do momento. ----- 

O Senhor Presidente alertou que na próxima sexta-feira está a ser tudo preparado para que se 

realize uma reunião da Assembleia Municipal por vídeo-conferência, desde que todos o aceitem; 

que no seu caso e no caso do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, irão estar fisicamente 

presentes; que aliás determinou que o Executivo poderia estar todo em casa para a vídeo-

conferência da sessão da Assembleia Municipal, não havendo razão para a deslocação ao 

edifício, afinal todos temos de salvaguardar a cadeia hierárquica; aqui deixa desde já este alerta 

para constar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre as medidas de apoio transversalmente aplicadas a todos os sectores e também para a 

agricultura, o Senhor Presidente esclareceu que, o que tem estado a fazer é, constantemente, 

estar em contato diário com o Senhor Primeiro Ministro, com o seu Chefe de Gabinete, bem como 

com os colegas da Comunidade Intermunicipal do Oeste, alertando para uma série de medidas 

que são necessárias, para lá daquelas que já estão tomadas e imputam verdadeiros benefícios na 

vida das pessoas, para lá das Empresas, como também é importante; que nesse sentido deu nota 



 

 

que, talvez há cerca de uma semana, estamos a estudar medidas para imputar medidas 

localmente, a pessoas e a negócios; que essas medidas carecem de um estudo aprofundado dos 

impactos; que esta tarde irá realizar-se uma reunião com o executivo, após alguns estudos feitos 

pelos funcionários, para que se perspectivem quais as medidas a adotar e se poderão ser 

aplicadas, lembrando que há naturalmente uma disponibilidade total para ajudar, mas hoje em 

dia ter-se-á que perceber que, para aplicação de algumas medidas financeiras, teremos de ter o 

apoio do Governo, mas principalmente do FAM; que tem também estado em contado com o 

gabinete do FAM e reconhece que há um perfeito entendimento de que algumas obrigações 

emergentes do contrato de financiamento com o FAM, poderão ser ou aligeiradas ou adiadas, 

para que a Câmara Municipal tenha o devido arcaboiço que, como é sabido, não é muito grande, 

para integrar esses benefícios na população; dando nota de um pequeno pormenor, o Senhor 

Presidente frizou que relativamente às questões da água, saneamento e RSU, há já uma série de 

tempo, vem alertando o Senhor Primeiro Ministro bem como o seu Chefe de Gabinete para o 

facto da Empresa Águas de Portugal e no nosso caso, a Empresa Valor Sul, que deverão ser 

parceiros na solução que os Municípios tem de implementar junto dos Munícipes; significa isto 

que, uma qualquer atenção nem que seja no custo da água, ou no custo do serviço que nos é 

cobrado pelas Águas de Portugal, de RSU, reciclagem e tudo o resto que a Valor Sul nos presta, 

terá naturalmente um impacto relevante no Município que, por sua vez, com esse impacto e com 

mais alguma disponibilidade financeira que tenha para o fazer, serão incutidos nos Munícipes; 

daí que, manda o bom senso que não tomemos decisões apressadas e que não façamos aquilo que 

alguns municípios estão a fazer à pressa, na ânsia de terminar e ficar bem na fotografia face aos 

seus munícipes; sustentou ainda o Senhor Presidente que, é por isso conveniente, que esta matéria 

e este estudo esteja bem esplanado, bem medido, e no caso concreto das esplanadas, sendo uma 

das medidas que apontou para ser estudada; que há partida será uma das medidas a 

implementar, mas existem bastante mais medidas em estudo para implementação, mas, 



 
                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      

 

 

Ata n.º 6/20                                                                                                       Reunião de Câmara de 2020/03/23 

naturalmente, teremos de reconhecer que a Câmara Municipal não é só o Presidente e os seus 6 

Vereadores, mas sim Todos Nós, e para termos umas coisas, vamos deixar de ter outras. ---------- 

Que sobre o caso das famílias mais carenciadas, o Senhor Presidente assinalou que elas já têm 

uma atenção muito forte, que é de resto anterior a esta pandemia, por parte da Câmara 

Municipal e continuarão a ter. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Por último o Presidente da Câmara referiu que, o sector primário, pescadores e agricultores, 

integra o alerta que terá de lançar também ao Governo em benefício também da classe piscatória, 

mas naturalmente teremos que esperar um pouco mais; tem vindo a reforçar a mensagem de que, 

nesta altura e nos próximos anos, o setor primário é fundamental para a economia nacional, 

porque tem de assegurar as necessidades daqueles que cá vivem, e portanto é necessário também 

recolher esse entendimento da parte do Governo; também uma das medidas que tem vindo a 

reforçar grandemente, é a abertura dos mercados municipais, que têm estado debaixo de um 

controlo fortíssimo por parte da Câmara Municipal; informou a propósito que no nosso mercado 

municipal há limitação de entradas, não há ajuntamentos dentro do mercado, verificando-se 

ainda que uma parte muito relevante dos vendedores continua a vir vender os seus produtos, 

nomeadamente para prover as necessidades nomeadamente dos mais velhos e esse reforço de boa 

ação em prole da comunidade, tem de ser nesta sede também louvada. --------------------------------- 

Interveio a Senhora Vereadora Regina Matos, para referir que, complementarmente ao que já foi 

dito pelo senhor Presidente, existe um controlo efetivo nas entradas no Mercado Municipal, à 

vontade e sem contenção, uma vez que se vendem ali produtos essenciais para a comunidade; 

relativamente a mais encerramentos, a feira encerrou; quanto aos falecimentos, existe limitação 

de presenças nos velórios; quanto às famílias com carência económica, temos as linhas de apoio 

que o Sr. Presidente já referiu, solicitando que se divulgassem o mais possível todos os contatos 

telefónicos que têm sido bastante utilizados, a que as nossas técnicas têm dado resposta imediata; 

reforçou que as linhas dos idosos tem estado em pleno funcionamento e aproveita desde já para 



 

 

informar, que temos idosos que não tem dificuldades socio económicas, e por isso estamos a 

providenciar na aquisição dos bens com o seu dinheiro; que temos depois aquelas famílias que já 

são referenciadas no Gabinete de Apoio Social, e com todas as IPSS do concelho, competindo a 

nós, na Câmara, ativar tudo o que as pode beneficiar em termos de respostas sociais; que estamos 

a fazer tudo o que é possível para o bem-estar de todas estas famílias além dos estudos que o 

Senhor Presidente já aflorou e que estão em estudo para implementação. ----------------------------- 

O Senhor Vereador Manuel Sequeira usou também da palavra para referir que foi criado o 

Gabinete de Gestão da Crise, que tem sido coordenado pela Senhora Vereadora Regina Matos e 

que tem reunido, às vezes mais que uma vez, com a Autarquia para dar resposta àquilo que são as 

necessidades da população; fez ainda o Senhor Vice Presidente alusão à boa resposta dada pelos 

Munícipes ao isolamento social, que tem vindo a ser cumprido integralmente com as diretrizes 

emanadas pelo Ministério da Saúde; assinalou ainda o Senhor Vereador que, deveremos ter 

algum cuidado na transmissão de mensagens positivas, porque o isolamento, muitas vezes 

provoca distúrbios de vário índole, mentais, psicológicos e outros, entendendo que existindo da 

nossa parte mensagens de conforto, seriam de facto uma boa medida, porquanto uma vez que se 

trata de uma mensagem transversal que nos atinge a todos por igual, sendo nós autarcas e 

agentes políticos, deveremos tranquilizar a população; finalmente, o Senhor Vice – Presidente 

deixou uma palavra para todos os nossos colaboradores, trabalhadores que se tem desdobrado 

em ações, muitas delas que não reparamos no dia a dia, mas nesta fase tem um efeito muito 

relevante, pela solidariedade que prestam, devendo aqui ser enaltecida essa postura evidenciada.  

Para terminar, o Senhor Presidente referiu, que há medidas que não reforçou aquando do 

encerramento dos serviços presenciais; que naturalmente está preocupado com a pandemia mas 

não pode deixar de reconhecer que também está muito preocupado com a economia; que é 

fundamental impedir casos na Nazaré, apelando aos Centros Hospitalares de Leiria e Caldas da 

Rainha, contudo não pode deixar de expressar a sua preocupação, enquanto Presidente de 
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Câmara, e no desempenho da sua função, relativamente ao futuro desta comunidade no ponto de 

vista económico; que a Câmara, com as suas dificuldades vai fazendo muito trabalho, estará 

sempre disponível para fazer esse apoio, pedindo sempre a necessária ajuda para os Municípios 

do País que prestam o apoio fundamental às populações, e por isso deixou a nota que se não 

responder a alguma coisa com a celeridade desejada, deverão ter em conta que, nesta altura, está 

em 20 grupos de Watsapp, Messenger, etc, onde recebe a informação da protecção civil, desde o 

grupo dos Presidentes de Câmara do Distrito, OesteCim e mais um sem número de coisas onde a 

informação terá de ser gerida, acima de tudo, para que não chegue informação errada à 

comunidade, que possa lançar algum distúrbio. ---------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Passou de imediato o Senhor Presidente ao período da Ordem do Dia, não se verificando, em 

vídeo-conferência, o Munícipe habitual, Sr. António Azeitona, nem nenhum outro Munícipe. ------ 

148/2020 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número cinco, de 09 de março de 2020, para leitura, 

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

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

149/2020 – 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL – ANO 2020 – 

DESPACHO PARA RATIFICAÇÃO 

Presente para ratificação do Executivo o despacho n.º 10/2020, de 17 de março, do Senhor 

Presidente da Câmara, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 

“Considerando a necessidade urgente de apoiar financeiramente o Centro Hospitalar de Leiria 

(Hospital de Santo André) de forma a dotá-lo de equipamentos que permitam combater o Covid-

19, Coronavírus, garantindo a existência de condições terapêuticas adequadas e que contribuam 

ativamente para o tratamento da doença a todos os habitantes do Concelho da Nazaré; ------------



 

 

Considerando que essa alteração se consubstancia num mero reajustamento na dotação existente 

nos documentos previsionais, efetuada sem qualquer alteração dos montantes globais aprovados; 

Considerando que a mesma assume carácter extraordinário e urgente, não se compadecendo com 

o cumprimento dos prazos legais inerentes à marcação de uma reunião do executivo camarário; 

Com base nos fundamentos de facto atrás aduzidos e nos termos no disposto no n.º 3 do artigo 

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

Autorizo a 1.ª alteração ao Plano de Atividades Municipal, que contempla uma verba total de 

50.000 € (cinquenta mil euros), conforme registo contabilístico junto à Informação n.º 

127/SGFCT/2020.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a 1.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal – 2020.- 

150/2020 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR, MUROS DE VEDAÇÃO E 

PISCINA – RUA DOS POÇOS – SERRA DA PESCARIA  

Presente o processo de obras n.º547/19, com requerimento nº333/2020, de que é requerente 

Theodorus Simon Johanes Maria Pouwels, 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.------------------------------------------------ 

151/2020 – LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 

ARRECADAÇÃO E HABITAÇÃO – TRAVESSA DA FONTE – SÍTIO DA NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º548/19, com requerimento nº1846/19, de que é requerente João 

Paulo Silvério Caneco, 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, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, nos termos da proposta de decisão 

da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico.---------------------------------------------------------- 
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152/2020 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR MUROS DE VEDAÇÃO – RUA DA FONTINHA – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º560/18, com requerimento nº158/2020, de que é requerente 

Olivério Amaro Jerónimo, 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.------------------------------------------------------------ 

153/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO 

HABITACIONAL – CALHAU – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º442/19, com requerimento nº97/2020, 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, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

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

154/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR – RUA - A – BAIRRO 

DOS PESCADORES – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º527/19, com requerimento nº391/2020, de que é requerente 

António Manuel de Oliveira Amaro, 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 para prestação de ulteriores esclarecimentos pelos 

Serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

155 /2020 – LICENCIAMENTO DE CONDOMÍNIO COM 10 MORADIAS - ESTRADA DO 

PINHAL – SÍTIO DA NAZARÉ  



 

 

Presente o processo de obras n.º12/2020, com requerimento nº436/2020, de que é requerente 

Rosa Maria Henriques Silvério Jesus Vasco, 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.------------------------------------------------ 

156/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR - TRAVESSA DO FERREIRO – FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º326/16, com requerimento nº1566/19, de que é requerente 

Fernanda Genoveva, 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 a alteração do tipo de pavimento do passeio exterior para 

blocos de betão vidro-prensado “pavê” e deferir o pedido de licenciamento, nos termos da 

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

157/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – URBANIZAÇÃO PINHAL MAR – LOTE 64 - CAMARÇÃO CALHAU – 

NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º21/19, com requerimento nº23/2020, de que é requerente Albino 

de Jesus Jorge, 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.------------------------------------------------------------ 

158/2020 - LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA ANTÓNIO LOPES – CASAIS DE BAIXO - FAMALICÃO 
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Presente o processo de obras n.º540/18, com requerimento nº345/2020, de que é requerente 

Mário Rui Santos Nunes, 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.------------------------------------------------------------ 

159/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO – RUA VASCO DA GAMA 

FERNANDES – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º606/19, com requerimento nº2017/19, de que é requerente Maria 

de Fátima Custódio Carreira, 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, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, nos termos da proposta de decisão 

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

160/2020 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO / LEGALIZAÇÃO DE 

EDIFICIO - RUA BARÃO DE CORTIÇADA, 1 – PEDERNEIRA - NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º264/19, com requerimento nº329/2020, de que é requerente 

Carlos Alberto Bernardo Midões, 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.------------------------------------------------------------ 

161/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO 

HABITACIONAL - AVENIDA DA RÉPUBLICA,CHALET MIRAMAR – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º146/15, com requerimento nº171/2020, de que é requerente 

Imonaza – Construção e Venda de Imoveis, 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.------------------------------------------------------------ 

162/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO 

HABITACIONAL – ESTRADA DO PINHAL – SÍTIO DA NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º87/10, com requerimento nº170/2020, 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, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

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

163 – PARECER SOBRE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO POSTO DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA BP, SA – A-8 (LADO ESTE), - VALADO DOS 

FRADES  

Presente o processo de obras n.º102/2020, com requerimento nº449/2020, de que é requerente 

Direção Geral da Energia e Geologia, 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, emitir parecer favorável, nos termos da proposta de decisão da 

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

164/2020 – APOIO FINANCEIRO AO CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA (HOSPITAL DE 

SANTO ANDRÉ) – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

Presente para ratificação do Executivo, o despacho n.º 11/2020 do Senhor Presidente da Câmara, 

de atribuição de apoio financeiro ao Centro Hospitalar de Leiria - Hospital de Santo André, no 

valor de cinquenta mil euros, no âmbito da atual pandemia do CORONAVIRUS - COVID-19, que 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, declarou a 

situação de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID- 19 e que, em 11 

de março de 2020, considerou a COVID-19 como uma pandemia; -------------------------------------- 

Atendendo à situação epidemiológica a nível mundial e a que têm vindo a aumentar os casos de 

infeção em Portugal, com o alargamento progressivo da sua expressão geográfica; ----------------- 

Considerando que o Hospital Distrital de Leiria é o Hospital de referência do Concelho da 

Nazaré, desde setembro de 2013, e que, nessa medida, a população nazarena está abrangida por 

esse Centro Hospitalar – o que implica que qualquer caso de doença de um nosso conterrâneo, 

designadamente, ligado ao Covid-19 será aí tratado; ------------------------------------------------------ 

Considerando a necessidade de apetrechar o Hospital Distrital de Leiria com equipamentos que 

permitam combater este flagelo e atacar mais eficazmente o vírus, garantindo a existência de 

condições terapêuticas adequadas e que contribuam ativamente para o tratamento da doença;---- 

E porque podemos estar a falar de dar aos cidadãos do Concelho da Nazaré melhores condições 

de assistência hospitalar; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Decido: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atribuir ao Centro Hospitalar de Leiria (Hospital de Santo André) um apoio financeiro, no intuito 

de comparticipar nas despesas decorrentes com a aquisição do material que a seguir se indica, 

com a verba de 50.000 € (cinquenta mil euros). ------------------------------------------------------------- 

Equipamentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 10 ventiladores; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• 50 monitores de sinais vitais multiparâmetros; ---------------------------------------------------- 

• Câmara de fluxo laminar para manipulação do vírus em Laboratório;------------------------- 

• Eletrocardiógrafo para o serviço de urgência; ----------------------------------------------------- 

• Transformação de 2 quartos em quartos de isolamento com pressão negativa. --------------- 

À próxima reunião de Câmara, para ratificação.” --------------------------------------------------------- 



 

 

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

165/2020 – PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO DA NAZARÉ PARA O COVID 19 

– CORONAVÍRUS – DESPACHO PARA RATIFICAÇÃO   

Presente para ratificação do Executivo o despacho n.º 7/2020, de 9 de março, do Senhor 

Presidente da Câmara, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 

“Na sequência da publicitação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 02.03.2020 provindo dos 

Gabinetes das Senhoras Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde; ------------------------------------------------- 

E em alinhamento com a Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção-Geral da 

Saúde (DGS);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de todos os empregadores públicos procederem à elaboração dos 

respetivos Planos de Contingência, no prazo de 5 dias úteis; --------------------------------------------- 

Considerando que a formulação de um Plano desta natureza se revela de alguma complexidade e 

envolve os contributos de uma equipa pluridisciplinar, naquele que é um prazo que se 

compreende curto (pelo contexto em que nos encontramos) mas que, ainda assim, não permite a 

sua conclusão de forma atempada à aplicação dos prazos legais tendentes à marcação de uma 

reunião extraordinária do órgão executivo do Município; ------------------------------------------------ 

Considerando, assim, que tal prazo se preclude hoje, dia 9 de março, e que, como tal, no 

cumprimento das diretrizes emanadas no citado Despacho n.º 2836-A/2020, impõe-se que o Plano 

seja remetido à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAE); ------------------- 

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovo o Plano de Contingência do Município da Nazaré para o COVID-19, Coronavírus, que se 

anexa ao presente Despacho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Dê-se conhecimento a todos os serviços do Município (entenda-se, Câmara Municipal, Serviços 

Municipalizados e Nazaré Qualifica).” ----------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 7/2020.----------------------------------------------- 

166/2020 – REFORÇO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O GPAIS - PROPOSTA 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo foi presente proposta da Senhora Vereadora com 

o Pelouro da Ação Social, 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.----------------------------------------------- 

167/2020 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA AMO MAIS  

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

parte o assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da presente reunião e se dá 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, para aprovação 

final.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

168/2020 – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE ATM – APROVAÇÃO DA MINUTA  

Presente informação n.º128/DAF-EXF/2020, datada de 2020.03.18, relativamente ao assunto 

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

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

169/2020 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – 3.ª CALDEIRADA SANTA 

MOTO CLUBE “OS FOQUINS” 

Presente informação n.º64/GGE/2020, datada de 2020/03/03, relativamente ao assunto acima 

referido, que capeia minuta de protocolo, com vista à realização da 4.ª Caldeirada Santa a 

realizar, no dia 19 de abril de 2020. --------------------------------------------------------------------------

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

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



 

 

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

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram doze 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 por todos os presentes. -------------------------------------------------- 
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