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ATA N.º 09/2020 

Aos quatro dias do mês de maio 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, e vinte minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. --------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente declarou aberta a Reunião de Câmara, efetuada por videoconferência, 

prestando ao Órgão Executivo Municipal os seguintes esclarecimentos: -------------------------------  

- que nesta data estamos perante um desafio que importa de todo acautelar com a colaboração de 

todos  os cidadãos, deixando desde já o apelo para o melhor comportamento e recetividade de 

todas as pessoas na utilização das regras necessárias emanadas pelas autoridades competentes e 

governo, que se revestem da maior importância para ultrapassarmos mais rapidamente esta 

pandemia, até obtermos uma cura ou uma vacina; que o distanciamento social e o uso de 

máscara e demais cuidados absolutamente necessários e fundamentais, são medidas a respeitar 

obrigatoriamente, designadamente nos transportes públicos, atendimento presencial nos serviços 

camarários com interação presencial de munícipes, e até na praia, onde irão ser definidas um 

conjunto de orientações para o efeito; ------------------------------------------------------------------------ 

- que hoje os funcionários dos serviços municipais, que desenvolveram as suas funções neste 

período de emergência, em teletrabalho,  já estão a regressar às instalações municipais, com a 

adoção de horários desfasados,  para permitir um maior distanciamento entre todos; --------------- 



- que é sua intenção proceder à abertura dos serviços municipais ao atendimento público no 

próximo dia 11, com marcação prévia, salvaguardando-se assim a segurança exigida neste 

período de pandemia, e evitando-se ajuntamentos de cidadãos nos mais variados setores da 

Câmara, sendo certo que não é nada fácil separar funcionários de utentes; -------------------------- 

- que amanhã abrirá o balcão de atendimento dos serviços municipalizados para pagamento de 

água e afins, bem como iniciarão a sua atividade os transportes urbanos e o ascensor; que é 

efetivamente verdade que se a saúde é um bem supremo para todos, não deixa porém de 

reconhecer que a vertente da economia também o preocupa, e daí a abertura gradual dos serviços 

à população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente expressou ainda ao Órgão Executivo a sua intenção de, no próximo dia 18 

de Maio, que a próxima reunião de Câmara, possa vir já a ser presencial, solicitando aos 

Senhores Vereadores que fizessem chegar aos Serviços, até ao final desta semana, a sua intenção 

de continuar em videoconferência ou de anuírem à citada pretensão, uma vez que a sala de 

reuniões garante o distanciamento que é exigível, para fazer a reunião em condições de 

segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Findos os esclarecimentos iniciais, o Senhor Presidente deu a palavra ao Órgão Executivo, tendo 

de imediato o Senhor Vereador António Trindade desejado a todos votos de perfeita saúde. ------- 

No uso da palavra, o Senhor Vereador António Trindade pretendeu que ficasse exarado em ata a 

seguinte intervenção: “ que neste momento em que os grandes heróis, além de outras pessoas que 

se envolveram no apoio a muitos doentes que foram atingidos por esta doença, não podia nem 

devia deixar de realçar, aquele que foi o Pai do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut, pela 

luta até ao fim da sua vida, que originou que o SNS se mantivesse até aos dias de hoje; muitas 

foram as iniciativas para que o SNS fosse entregue aos particulares, e embora, não possamos 

descorar a importância que os hospitais particulares tiveram ao longo deste período, temos que 

realçar o mérito do nosso Serviço Nacional de Saúde; que foi um Serviço que, à luz dos olhares 
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da Europa e praticamente do Mundo inteiro, se revelou de extrema importância; temos um 

grande estadista que teve ontem oportunidade de ouvir, que está a trabalhar como cientista na 

América que, ainda ontem relevou grandemente o mérito do Serviço Nacional de Saúde nesta 

Pandemia e, ao contrário daquilo que se pensava, o SNS teve um papel preponderante para que 

nós fossemos um dos Países que para além da importância que o Povo teve no respeito pelas 

diretrizes do Governo e Direção Geral de Saúde, também não devemos deixar de enaltecer o 

nosso SNS, e por isso reforça que, para além dum conjunto de pessoas que sempre defenderam 

intransigentemente o SNS, deixa aqui expresso através desta intervenção, um grande 

reconhecimento pelo papel crucial desenvolvido ao longo da sua vida, por um grande homem, de 

nome, ANTÓNIO ARNAUT”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente o Senhor Presidente deixou votos de boa saúde para todos e alertou para o uso da 

máscara obrigatória em todos os edifícios fechados, bem como transportes urbanos / públicos e 

todos os locais fechados, como medida de segurança no período que atravessamos! ----------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve inscrições neste período. -------------------------------------------------------------------------- 

219/2020 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número oito, de vinte de abril de 2020, para leitura, 

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

Aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

220/2020 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO 

HABITACIONAL - FONTE DA VILA – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º16/11, com requerimento nº560/2020, 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. ----------------------------------------------------------- 

221/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM EDIFICAÇÃO – RUA DOS 

CALAFATES N.º30 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º399/18, com requerimento nº356/2020, de que é requerente 

Parábola e Parcela, 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 Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 

222/2020 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – TAPADA - RUA MARES 

DA GRONELÂNDIA - SÍTIO DA NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º92/2020, com requerimento nº573/2020, de que é requerente 

Grace Fraser, 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 Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 

223/2020 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – GAVETO DA RUA ARQ. 

LANÇA CORDEIRO COM A RUA PROFESSOR CARLOS LINEU SOARES DE MIRANDA - 

URBANIZAÇÃO PINHAL MAR LOTE 45 CAMARÇÃO – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º129/2020, com requerimento nº585/2020, de que é requerente 

Esmeralda Vidinha Delgado, 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 Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 
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224/2020 / LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM 

EDIFÍCIO - M - PRAÇA 25 DE ABRIL N.º88 – SÍTIO DA NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º572/18, com requerimento nº576/2020, de que é requerente Jacob 

Mansfield Cairns, 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 da 

Divisão Técnica de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------- 

225/2020 – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO CENTRO - DESPACHO DE 

CARÁTER DE URGÊNCIA  

Presente o processo de obras n.º138/2020, com requerimento nº612/2020, de que é requerente 

Direção Regional da Cultura do Centro, 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, ratificar. --------------------------------------------------------------------- 

226/2020 – DEVOLUÇÃO DE TAXAS REFERENTE A EMISSÃO DE ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – RUA DO ALECRIM N.º22 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º276/18, com requerimento nº544/2020, de que é requerente 

Lusbélia Duarte Mafra Veríssimo Chalabardo, 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, proceder à devolução do valor nos termos da proposta de decisão 

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

227/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE EDIFÍCIO – RUA DE SUB-VILA, 28 - 

NAZARÉ 



Presente o processo de obras n.º407/17, com requerimento nº 542/20, de que é requerente A 

FIRMA Bebe & Dorme Hostel, 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, declarar a caducidade da licença, nos termos da proposta de 

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

228/2020 – MANUAL DE IDENTIDADE – NORMAS DA MARCA NAZARÉ  

Para apreciação e votação do órgão Executivo foi presente o assunto supra mencionado, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar as normas da Marca Nazaré. --------------------------------- 

229/2020 - EMPREITADA DE: "CENTRO ESCOLAR DE FAMALICÃO - 

REFORMULAÇÃO" - REVISÃO DE PREÇOS 

Para apreciação e votação do órgão Executivo foi presente informação 253/DOMA-OBM/2020, 

datado 2020/04/28, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 

Junta-se em anexo, para apreciação e aprovação da Exma. Câmara, o Auto de Revisão de Preços 

nº 1/2020, referente à empreitada acima identificada, adjudicada à firma M. Couto Alves, S.A.--- 

O Auto de Revisão, elaborado nestes serviços, apresenta o valor de 9.434,09 €, acrescido de IVA 

à taxa de 6% (566,05 €) o que perfaz o total de 10.000,14 € (dez mil euros e catorze cêntimos).” -- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão de Preços, nos termos da proposta de decisão do 

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

230/2020 - RELATÓRIO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO 

ENSINO SUPERIOR – PROPOSTA  

Presente para apreciação e votação o Relatório para Atribuição de Bolsas de estudo do Ensino 

Superior, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o aludido Relatório do Júri do Procedimento, para 

atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior. -------------------------------------------- 
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231/2020 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLIA - APOIO À 

NATALIDADE - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA 

Presente informação n.º23/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020/04/22, relativamente ao assunto 

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

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

candidatura, nos termos da informação técnica do Gabinete de Planeamento e Análise 

Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

232/2020 - ELH - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO - ENTREGA DA 1.ª FASE 

Presente informação n.º24/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020/04/27, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Estudo do Diagnostico ELH inerente à 1.ª Fase da 

Estratégia Local de Habitação, nos termos da informação técnica do Gabinete de Planeamento e 

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

233/2020 - REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA - APOIO À NATALIDADE - 

CANDIDATURA RECECIONADA NO MÊS DE ABRIL 

Presente informação n.º25/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020/04/27, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio à natalidade, nos termos da 

informação técnica do Gabinete de Planeamento e Análise Intervenção Social. ----------------------- 

234/2020 – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULOS AFETOS À ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

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

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

Deliberado, por unanimidade, submeter a período de Consulta Pública pelo período de 30 dias, 

para recolha de sugestões, publicitando-se na II Série do DR e Aviso no Portal do Município.----- 



235/2020 - EURONET 360 FINANCE LIMITED – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE ATM 

ENPT 3060 E 3090 LOCALIZADO NO ASCENSOR SUL – RUA SÃO LAZARO E 

ASCENSOR NORTE – RUA DO HORIZONTE  

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente ofício n.º 140/2020, datado de 

28.04.2020, sobre o contrato acima referido, que faz parte da pasta de documentos da presente 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o encerramento temporário nas modalidades referidas e a 

redução de renda proposta pelo interessado. ---------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram onze 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 e rubricada por todos os presentes. ------------------------------------ 
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