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ATA N.º 07/2020 

Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte, nesta Vila de Nazaré, através de 

videoconferência, 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, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente deu início à Reunião de Câmara por videoconferência, prestando aos 

Senhores Vereadores as seguintes informações: ------------------------------------------------------------ 

- que tem vindo a receber um conjunto de contributos vários das diversas forças políticas, de 

todas, para um pacote de medidas que irão ser apresentadas na próxima reunião;  porque só hoje 

é que nos chegou o Relatório de Contas dos Serviços Municipalizados, resolveu adiar a Reunião 

de Câmara para aprovação das contas para a próxima segunda-feira, que será uma reunião 

ordinária; relembrou que existem indicações por parte do Governo que os prazos normais para 

aprovação dos Relatórios e Contas, quer em Reunião de Câmara quer em Assembleia Municipal, 

poderiam ser adiados, salvo erro, até  Junho; deu ainda nota que, conforme indicação do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal,  a sessão da A.M., para aprovação dos Relatórios e Contas 

ficou calendarizada para o dia  30 de Abril; ---------------------------------------------------------------- 

- informou ainda que, tem conhecimento que em várias Autarquias,   deixaram de ser realizadas 

as reuniões de Câmara, mesmo com as facilidades de poderem ser realizadas por 

videoconferência, e portanto não pode deixar de prestar o seu agradecimento aos Serviços 

Camarários, e a todo o Executivo, por estarem disponíveis para aplicação desta solução  e apesar 



de uma grande maioria dos funcionários do Município se encontrarem em teletrabalho, tem vindo 

a produzir muito trabalho para submissão a estas reuniões de câmara; -------------------------------- 

- o Senhor Presidente da Câmara levou também ao conhecimento dos Senhores Vereadores que,  

após a ultima reunião de câmara por videoconferência, tem existido tantas reuniões nesta 

modalidade,  quer em sede da Oestecim, quer em sede de Comissão Distrital da Proteção Civil, 

tendo a Oestecim em particular, vindo a desenvolver um conjunto de esforços, em articulação 

diária com os 12 Presidentes de Câmara e dos Secretários Executivos da Oestecim, em 

conjugação com o próprio Governo, no sentido de manifestarmos as nossas preocupações, 

designadamente com os lares;  por todo o País a ARS e o agrupamento dos Centros de Saúde tem 

estado a realizar testes e correu o boato que também na região Oeste, isso estaria a acontecer; 

isso não é verdade, porque nem por parte das Câmaras Municipais nem por parte do Ministério 

de Saúde, não há como fazê-lo; não existe nenhum plano de rastreio de lares, que são 

naturalmente um grande foco de potencial perigo de contágio do COVID 19; que, felizmente, na 

Nazaré, não temos tido esse problema e por isso estamos salvaguardados; ---------------------------- 

- manifestou o Senhor Presidente sentidos pêsames às famílias dos dois falecidos por coronavírus 

no Concelho da Nazaré; que não lhe deixa nenhum especial agrado, o facto dos únicos dois casos 

que tínhamos tido até agora de coronavírus e que culminaram em duas mortes, sejam de duas 

pessoas de risco, completamente identificadas, e preferia manter estes dois casos positivos com os 

dois idosos vivos, um com 94 e o outro com 82 anos; ------------------------------------------------------ 

- que tem havido um controle muito apertado com o Delegado de Saúde Pública local,  Dr. 

Fernando Guerreiro,  sabemos quem são as pessoas e isso tem permitido  uma interação muito 

forte, não nos faltando por isso informação sobre a pandemia; ------------------------------------------ 

- que temos vindo a fazer uma aquisição controlada através da Oestecim, quer de máscaras, quer 

de viseiras, que temos vindo a distribuir onde é possível, visando prestar o apoio àqueles que tem 

estado na primeira linha de fornecimento de produtos  alimentares neste Concelho; que por 



 
                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      

 

 

Ata n.º 7/20                                                                                                       Reunião de Câmara de 2020/04/14 

exemplo o mercado municipal terá hoje já um reforço de viseiras produzidas, indo chegar 

também ao mercado de Valado de Frades, logo que cheguem até nós; que os vendedores que são 

da Nazaré mas trabalham fora do Concelho, também já pediram viseiras e se houver 

disponibilidade também lhes serão gratuitamente distribuídas; também a proteção civil  e os 

serviços da Biblioteca Municipal já estão apetrechados;--------------------------------------------------  

- que, de acordo com as instruções emanadas pela Direção Geral de Saúde, estamos numa fase 

nova, referente à utilização de  máscaras em espaços públicos, em particular, onde há muita 

gente presente, estando a Oestecim a preparar um pacote de máscaras para distribuição a todos 

os munícipes do Oeste, na ordem das 350.000 máscaras e precisamos naturalmente de um 

produtor para fazer face a estas necessidades, mas este processo está a ser desenvolvido e 

contamos, dentro dum curto espaço de tempo, contar com, pelo menos, uma máscara, por 

munícipe neste Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- que com a colaboração da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, a CMN  tem vindo a 

comprar tecido TNT, utilizado em blocos cirúrgicos, e com o apoio de um conjunto de costureiras 

que ultrapassam as 20,  estão a ser  produzidos equipamentos de proteção individual quer para os 

Serviços Camarários, quer para as IPSS, Cercina, Bombeiros, Associação de Dadores de Sangue, 

Associação Paroquial de Valado dos Frades, Centro Social da Freguesia de Famalicão; que até 

inclusivamente foi oferecido, para fora do Concelho, cerca de 60 máscaras e cógulas à Câmara 

Municipal de Portimão, que está em aflição porque tem muito mais gente, e aos Bombeiros 

Voluntários de Óbidos, 10 kits completos, mais 40 máscaras, 10 cógulas e 10 batas para fazer 

face às suas necessidades; que efetivamente tem existido uma grande dinâmica ao nível do Oeste, 

para concretizar medidas para a contenção do vírus, tendo através de proposta conjunta dos 12 

municípios, sido adquiridos hipoclorito, máscaras, batas e um conjunto de medidas para a 

população e para as Empresas, para reforçar o Oeste e poderem atender às necessidades dos 

nossos Munícipes e concidadãos por todo o Oeste; -------------------------------------------------------- 



O Senhor Presidente da Câmara relembrou que na segunda-feira haverá reunião ordinária da 

Câmara Municipal, que terá poucos pontos de agenda, para além do pacote de medidas já 

referenciadas, o Relatório de Prestação de Contas e poucos pontos da DPU. ------------------------- 

Usou entretanto da palavra a Senhora Vereadora Regina Matos que desejou de imediato votos 

de boa saúde a todos; que na sequência do que já fora dito pelo Senhor Presidente, informou que 

temos vindo a receber um feedback muito positivo de várias entidades privadas que tem oferecido 

vários produtos alimentares, álcool gel e outros, tendo até sido oferecido um borrego ao Centro 

Social de Valado dos Frades; que duas empresas de Alcobaça, uma delas de um Nazareno, fez 

ofertas diretamente às IPSS do Concelho, bem como outra empresa veio fazer ofertas ao 

Município da Nazaré, que por sua vez, canalizou para as entidades da área social, os produtos 

oferecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio também o Senhor Vereador Alberto Madail que após ter desejado boa saúde a todos e 

respetivas famílias, se congratulou pela não propagação do vírus no nosso Concelho; lamentou 

os dois óbitos ocorridos, manifestou o sentido de pesar ao Senhor Vereador Manuel Sequeira, 

pelo falecimento da sua sogra; referiu que a realização de testes, já previstos, como chegou ao 

seu conhecimento, se revelam fundamentais, principalmente aos mais vulneráveis, nos lares e aos 

profissionais de saúde; espera que a intenção dessa formalidade se concretize tão breve quanto 

possível; que a interação a outros Municípios na distribuição de máscaras é efetivamente de 

louvar, nesta altura precisamos muito uns dos outros e por conseguinte podemos ajudar e ser 

ajudados simultaneamente; gostaria muito que fossem garantidas máscaras para todos o mais 

brevemente possível, sendo no seu entendimento, uma garantia para se regressar à normalidade, 

ainda que limitada, para a nossa população, que obviamente, terá impactos económicos no 

mesmo tecido social; reforçou portanto que essa distribuição de máscaras, além de outros 

equipamentos, mas especialmente máscaras, para toda a população, seja uma realidade para 

toda a população. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Presidente da Câmara, na oportunidade acrescentou que o Aces Oeste Norte, que integra os 

Municípios de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral e Peniche, resolveu 

instalar dois centros, isto é, dois espaços onde se chega de carro, e onde se faz o teste sem sair da 

viatura, na região do Oeste Norte, portanto um fora colocado em Caldas da Rainha para servir o 

Oeste Sul e o outro fora colocado em Alcobaça, para servir Alcobaça e a Nazaré; que este Centro 

está a trabalhar em articulação com o grupo H Saúde, que há uns anos fazia a medicina do 

trabalho nas três entidades municipais na Nazaré, que iniciou na passada semana o seu trabalho, 

com a capacidade de fazer 10 testes diários, sendo a capacidade desta semana aumentada; 

referiu que, tal como máscaras há uma grande procura por testes, e em laboratório, a análise dos 

referidos testes também tem aumentado; para além das zaragatoas que estão a escassear e dos 

reagentes para efetuar as análises em laboratório, acreditamos que ainda assim a capacidade 

para a realização dos testes em alcobaça,  de semana para semana, vá aumentando; sustentou 

ainda que aquele centro dará privilégio aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, isto é, os testes 

são comparticipados a 100% pelo Ministério da Saúde, são efetuados por indicação médica, e 

todos os trâmites efetuados até à realização dos testes são emanados na totalidade pelas 

autoridades de saúde local, quer sejam pelos médicos ou USF; isto significa que, se um privado 

por sua espontânea vontade pretender ser testado, só terá essa possibilidade se, naquele dia, não 

existirem testes prescritos pelo Centro, tendo em conta a sua capacidade máxima para o efeito; 

que acredita que este esforço está a ser grande e possivelmente com o tempo e o passar da 

mensagem, com tranquilidade, as pessoas que tiverem receita farão o seu teste; que não tem 

lógica fazer esse teste a quem não revele sintomas para o efeito e por isso, terá de haver 

inteligência suficiente e bom senso na utilização destes recursos.---------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Trindade usou também da palavra para desejar a todos muita saúde 

e a suas famílias e espera que este problema seja minimizado, no mais curto espaço de tempo; 

que subscreve na íntegra o que fora dito pelo Senhor Presidente da Câmara e seu colega Alberto 



Madail e por conseguinte congratula-se pela dinâmica empreendida pelo Senhor Presidente na 

tentativa de arranjar material para todas as colectividades do concelho;  agradeceu as iniciativas 

dos particulares, o espírito de colaboração e solidariedade manifestadas no apoio aos nossos  

Munícipes neste período de tragédia ao nível da saúde; que é seu entendimento que a política 

deixou de ter o senso de guerrilha e a partir de agora, nada será como antes, pois deixámos de ter 

as mesmas ambições, egoísmo e autoritarismo e desrespeito pelos outros; crê estarmos numa 

nova era, em que o mundo está a entrar e que nos está a dar bastantes ensinamentos; que espera 

que todos nós e particularmente para os vindouros que a postura na vida seja outra, porque são 

momentos muito difíceis, obrigando a que a postura na política assuma uma forma diferente; que 

a Vida é nada e, enquanto gozamos de boa saúde não devemos usar e abusar das nossas funções, 

porque o presente momento é de pura solidariedade entre todos. ---------------------------------------- 

O Senhor Vereador Manuel Sequeira interviu para agradecer as palavras que lhe foram 

dirigidas pelo Senhor Vereador Alberto Madail. ----------------------------------------------------------- 

Usou também da palavra o Senhor Vereador Orlando Rodrigues para referir que a sua 

intervenção não tem muito a ver com o momento atual que se vive, mas sim com a análise que 

deverá ser feita também no âmbito da contextualização nacional e mundial; sublinhou assim que 

é com alguma felicidade que vê a resposta que está a ser dada pelo Serviço Nacional de Saúde e 

do Estado, no que diz respeito à questão da Saúde, Educação e outros sectores da sociedade, que 

foram altamente atacados nos últimos anos, como foi o caso do Serviço Nacional de Saúde e do 

Ensino Público; que  o Estado tem  dado uma resposta muito positiva que muito o surpreendeu 

assim como os próprios cidadãos, cuja resposta foi fantástica; na verdade as coisas no nosso País 

tem corrido muito melhor que noutros Países; que, acima de tudo, pretende aqui transmitir este 

pensamento que pensa ser importante e neste sentido realça aqui a defesa do Estado, a defesa de 

todos nós, contra aquilo que são os interesses individuais e o lucro fácil. ------------------------------

O Senhor Presidente registou, reforçou e agradeceu as palavras proferidas pelo Senhor 
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Vereador Orlando Rodrigues e sintetizou que o Serviço Nacional de Saúde tem tido uma resposta 

muito interessante neste período, e acrescentou que trabalhou vários anos no SNS , com a 

competência que não a de médico ou de enfermeiro, e por isso tem um conhecimento aprofundado 

das suas capacidades e não o surpreende de certa forma a resposta que tem dado; que esta 

resposta tem sido efetiva e controlada porque, de certa forma, as entidades públicas e em 

particular o Governo soube intervir em devido tempo, soube  emitir as devidas ordens para que o 

confinamento social garantisse que tenhamos hoje uma curva mais achatada; sabemos que o 

próximo ano será ano de grandes cuidados, sabemos também que nesta altura já se começa a 

discutir a abertura dos serviços e o retomar da economia, na medida do possível, para aquilo que 

são as necessidades dos próprios países, e por isso é um momento preocupante para todos nós em 

que as entidades públicas tem tido a capacidade de gerir razoavelmente bem esta época; não 

pode deixar de registar o comportamento de grande responsabilidade do Presidente do PSD, Dr. 

Rui Rio, e em Portugal, quer o Governo, quer a Oposição, estão a ser um exemplo de como, 

politicamente e em conjunto, como se gere uma Pandemia deste tipo, sabendo que isso não está a 

acontecer em Espanha, mas acredita também que não se deverá suspender o exercício da politica, 

não é nem nunca será apologista de ataques críticos sem que o bom senso prevaleça, para que o 

exercício nobre da política seja uma realidade e esta é uma verdade que certamente todos nós 

subscrevemos!----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve intervenção do Público.---------------------------------------------------------------------------- 

170/2020 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número seis, de 23 de março de 2020, para leitura, discussão 

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



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

O Senhor Vereador António Trindade não participou na aprovação da ata, por não ter estado 

presente na reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

171/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO – RUA FRANÇA BORGES 

- N.º46 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º544/19, com requerimento nº425/2020, de que é requerente Ana 

Maria Meco Macatrão Felismina, 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.------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Alberto Madaíl solicitou o seu impedimento no assunto seguinte, ausentando-

se da sala.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

172/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ARRECADAÇÃO E 

HABITAÇÃO – LARGO DA PINTA OU BECO DA PINTA N.º10 - NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º58/2020, com requerimento nº476/2020, de que é requerente 

Maria Isabel Caldas Sabino Belo, 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.------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Alberto Madaíl regressou à sala, retomando os trabalhos.------------------------ 

173/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO EM 

EDIFÍCIO HABITACIONAL – RUA DR.º RUI ROSA, N.º20 - NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º98/09, com requerimento nº210/2020, de que é requerente 

Palmira Petinga Quinzico, 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 Divisão de Planeamento Urbanístico.----------------------------------------------------------- 

174/2020 – LICENCIAMENTO DE UNIDADE INDUSTRIAL DE TIPO 3 LOTE 20 ZONA 

INDUSTRIAL DE VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º487/19, com requerimento nº366/2020, de que é requerente 

Recentebiente, S.A., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico 

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

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

175/2020 - LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO 

HABITACIONAL PARA APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE 4 ESTRELAS - RUA DOS 

COMBATENTES DO ULTRAMAR (EN 8/5) – PEDERNEIRA – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º69/09, com requerimento nº2021/19, de que é requerente Nazaré 

Canyon Development, 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, compensar o Município, em numerário, do valor correspondente à 

não cedência para domínio municipal das áreas destinadas à implantação de espaços verdes 

públicos e equipamentos de utilização coletiva (n.º 4, artigo 44.º do RJUE).---------------------------

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

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

176/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO – RUA MOUZINHO DE 

ALBUQUERQUE N.º65-67 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º361/18, com requerimento nº371/2020, de que é requerente 

Mergusil, Sociedade - Imobiliária 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, 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.------------------------------------------------ 

177/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA NOSSA SENHORA DAS AREIAS – PEDERNEIRA – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º37/12, com requerimento nº331/2020, de que é requerente 

Arlindo Nunes Miranda, 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.----------------------------------------------------------- 

178/2020 - LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR COM PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO – RUA DO COSSI LOTE 6 – 

CASAL MOTA – FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º71/2020, com requerimento nº499/2020, de que é requerente Kaj 

Gustaf Lundmark, 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.------------------------------------------------ 

179/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE 

ANEXO E PISCINA – RUA ANTÓNIO LOPES N.º14 CASAIS DE BAIXO – FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º468/19, com requerimento nº301/2020, de que é requerente Jorge 

Manuel Ferreira Marques, 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 Divisão de Planeamento Urbanístico.----------------------------------------------------------- 

180/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

HABITACIONAL – MOINHO DE VENTO – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º704/18, com requerimento nº508/2020, de que é requerente 

Construções Marto & Menino, 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.----------------------------------------------------------- 

181/2020 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – RUA COSSI – LOTE 3 – 

CASAL MOTA – FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º50/2020, com requerimento nº503/2020, de que é requerente 

Silverproposal – Compra e Venda de Imoveis, 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.------------------------------------------------ 

182/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO EM 

MORADIA UNIFAMILIAR – RUA DOS BREJOS N.º4 NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º580/19, com requerimento nº360/2020, de que é requerente 

Esmeralda Agostinho Pescada Soares, 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.----------------------------------------------------------- 



183/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - 

AVENIDA DO MUNICÍPIO – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º82/11, com requerimento nº414/2020, de que é requerente 

Gestoliva Imobiliária S.A., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

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

Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença para realização da operação 

urbanística, com base na informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico.-------------- 

184/2020 - AUTO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO – RUA DO COSSI – CASAL MOTA - 

FAMALICÃO 

Presente o processo de vistoria n.20/20,7 com o auto nº06/20, que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, concordar com as conclusões do auto de vistoria e proposta de 

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

185/2020 – LICENCIAMENTO DE PLANTAÇÃO DE UM POMAR DE MACEIRAS 

INCLUÍNDO PREPARAÇÃO DO TERRENO DRENAGEM PLANTAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE REGA DE MICRO ASPERSÃO – QUINTA DA 

VÁRZEA – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de vistoria n.47/2020 com o auto nº190/2020, que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão do requerente, nos termos da 

informação técnica da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.---------------------------------------- 

186/2020 – CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE TÍTULO DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA DO DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO 

DE APOIO BALNEAR E OUTROS NA PRAIA DA NAZARÉ  
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Presente informação n.º139/DAF/2020, datada de 2020/04/02, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento do dito concurso público, 

delegar no Júri do Procedimento a competência para prestar esclarecimentos e prorrogar o 

prazo fixado para a apresentação das propostas e ainda aprovar a abertura do concurso público, 

nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.---------------- 

187/2020 – CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA DO DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO – APOIOS DE PRAIA MÍNIMOS  

Presente informação n.º140/DAF/2020, datada de 2020/04/02, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento do dito concurso público, 

delegar no Júri do Procedimento a competência para prestar esclarecimentos e prorrogar o 

prazo fixado para a apresentação das propostas e ainda aprovar a abertura do concurso público, 

nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.---------------- 

188/2020 – CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA DO DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO – APOIOS RECREATIVOS  

Presente informação n.º141/DAF/2020, datada de 2020/04/02, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento do dito concurso público, 

delegar no Júri do Procedimento a competência para prestar esclarecimentos e prorrogar o 

prazo fixado para a apresentação das propostas e ainda aprovar a abertura do concurso público, 

nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.---------------- 

189/2020 – CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 ESPAÇO DE VENDA 

AMBULANTE NA NAZARÉ  



Presente informação n.º142/DAF/2020, datada de 2020/04/02, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento do dito concurso público, 

delegar no Júri do Procedimento a competência para prestar esclarecimentos e prorrogar o 

prazo fixado para a apresentação das propostas e ainda aprovar a abertura do concurso público, 

nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.---------------- 

190/2020 – ABATE DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – MONITOR  

Presente informação n.º205/DOMA-GPP/2020, datada de 2020/03/24, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, proceder ao abate do equipamento informático e proceder aos 

ulteriores trâmites administrativos constantes da proposta de decisão do Chefe da Divisão de 

Obras Municipais e Ambiente.--------------------------------------------------------------------------------- 

191/2020 – VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA – FINAL DOS PRAZOS  

Presente informação n.º213/DOMA/2020, datada de 2020/03/26, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, declarar abandonadas e adquiridas por ocupação pelo Município 

da Nazaré, as viaturas assinaladas na informação, nos termos da proposta de decisão do Chefe 

da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.---------------------------------------------------------------- 

192/2020 – EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO LARGO DO 

CEMITÉRIO/MIRADOURO – PEDERNEIRA” – PRORROGAÇÃO DE PRAZO  

Presente informação n.º224/DOMA-OBM/2020, datada de 2020/03/31, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo, por um período de oitenta e seis 

dias, até ao próximo dia 30/04/2020, revestindo a modalidade de prorrogação graciosa (n.º2 e 3 

do art.º13 do D.L.6/2004 de 6/01), não tendo o Empreiteiro direito a qualquer acréscimo de valor 
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da revisão de preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo Plano de 

pagamentos, que na data da Prorrogação, se encontrar em vigor, conforme proposta de decisão 

do Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.---------------------------------------------------- 

193/2020 – “EVENTOS DE CARIZ RELIGIOSO E CULTO” - DESPACHO PARA 

RATIFICAÇÃO N.º12/2020 

Para ratificação do Órgão Executivo, foi presente despacho n.º12/2020, sobre o assunto acima 

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

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

194/2020 – CANCELAMENTO E ADIAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS – 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES DO CONCELHO DA NAZARÉ  

Presente informação nº42/SAFD/2020, datada de 2020.03.23, relativamente ao assunto acima 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

195/2020 – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS RENDAS DO BAIRRO DE HABITAÇÃO 

SOCIAL – PROPOSTA  

Para apreciação e votação, do Órgão Executivo, foi presente proposta acima referida que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da proposta.------------------------------------------------ 

196/2020 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLIA – APOIO À 

NATALIDADE – PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO MONETÁRIA  

Presente informação nº20/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020.03.23, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, proceder ao pagamento das compensações monetárias às 

candidaturas referenciadas, nos termos da informação técnica do Gabinete de Planeamento e 

Análise da Intervenção Social. --------------------------------------------------------------------------------- 



197/2020 – BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL – 5 FOGOS HABITACIONAIS – IMPULSO 

PARA INICÍO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL E REABILITAÇÃO DAS 

HABITAÇÕES  

Presente informação nº21/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020.03.30, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, concordar com o teor da informação do Gabinete de Planeamento 

e Análise da Intervenção Social. ------------------------------------------------------------------------------- 

198/2020 - PROJETO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIDADE SUAVE AO 

LONGO DO RIO ALCOA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 

Para apreciação e votação, do Órgão Executivo, foi presente proposta do Senhor Presidente da 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da informação e enviar à Assembleia Municipal, 

para efeitos de declaração do Projeto de Recuperação Ambiental e Mobilidade Suave ao longo do 

Rio Alcoa de Interesse Público Municipal.------------------------------------------------------------------- 

199/2020 – EMPREITADA DO CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO  

Para apreciação e votação, foi presente a informação n.º 230/DOMA/OBM/2020, de 3 de abril, 

versando o assunto supra mencionado, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

por transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo da empreitada por um período de 92 dias, até 

ao próximo dia 30/05/2020, revestindo esta prorrogação a modalidade de graciosa (n.ºs 2 e 3 do 

art.º13 do D.L.6/2004 de 6/01.2004), nos termos da Proposta de decisão do Chefe da Divisão de 

Obras Municipais e Ambiente--------------------------------------------------------------------------------- 

200/2020 – EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE FAMALICÃO – REFORMULAÇÃO 

– PRORROGAÇÃO DE PRAZO  
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Para apreciação e votação, foi presente a informação n.º 232/DOMA/OBM/2020, de 3 de abril, 

versando o assunto supra mencionado, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

por transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo da empreitada por um período de 221 dias, até 

ao próximo dia 30/09/2020, nos termos da Proposta de decisão do Chefe da Divisão de Obras 

Municipais e Ambiente.------------------------------------------------------------------------------------------

201/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – CASAL DO SALGADO, ESTRADA DE SÃO GIÃO – PRAIA DO 

SALGADO - FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º499/19, com requerimento nº510/2020, de que é requerente 

Vianney Jean Mochel Airaud, 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.----------------------------------------------------------- 

 ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram doze horas e ______________ minutos, pelo que de tudo, para constar, 

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

alta, tendo a respetiva minuta sido aprovada e rubricada por todos os presentes. ------- 
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