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ATA N.º 19/2021 

Aos vinte dias do mês de setembro dois mil e vinte e um, nesta Vila de Nazaré, realizou-se a 

reunião ordinária da Câmara Municipal, por sistema de videoconferência, sob a presidência do 

Senhor Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara, estando presentes os 

Senhores Vereadores, Manuel António Águeda Sequeira, Alberto Madail da Silva Belo, Regina 

Margarida Amada Piedade Matos, Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, António Gordinho 

Trindade e Salvador Portugal Formiga. --------------------------------------------------------------------- 

A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Olinda Amélia David Lourenço. ---------------- 

Pelas dez horas e dez minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. -------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ao Órgão Executivo Municipal os seguintes 

esclarecimentos com relevância autárquica: ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ao Órgão Executivo Municipal os seguintes 

esclarecimentos com relevância autárquica: ---------------------------------------------------------------- 

- Que declara neste momento aberta a última reunião de câmara do mandato 2017-2021 deste 

executivo; que gostaria de deixar acima de tudo votos de felicidades para todos, informando que 

a partir desta reunião não haverá mais nenhuma até o novo executivo tomar posse; questionou a 

Dra. Helena Pola sobre esta situação, que confirmou efetivamente que, desde o dia das eleições 

até à tomada de posse do novo executivo, vamos entrar em período de gestão limitada, onde só 

podem ser tomadas decisões ligadas à gestão corrente, de atos inadiáveis e urgentes; que por isso 

não podem ser tomadas decisões novas, logo não faz sentido haver reuniões; ------------------------- 

- Que não sabendo o futuro dos membros do executivo, pretendeu em particular fazer uma 

referencia especial ao Vereador Alberto Madaíl e ao Vereador António Trindade, deixando votos 

de muita saúde, de sucesso, de concretização de todos os seus desejos, agradecendo ainda o 

comportamento político nestes quatro anos; deixou ainda um abraço, enquanto amigo politico, ao 



vereador António Trindade,  por toda a colaboração prestada, apesar de estarem em lados 

opostos, muito embora tivesse havido um trabalho conjunto em particular, em prol do concelho 

da Nazaré; que foi um gosto partilhar estes anos com ele e por isso enalteceu os momentos 

políticos passados, apesar de ter havido alguns  momentos críticos, também  houve momentos de 

grande convívio; o Senhor Presidente agradeceu também ao Vereador Alberto Madaíl pela sua 

boa colaboração, desejando igualmente votos de muitas felicidades e de muita saúde.--------------- 

A Vereadora Regina Piedade, usou da palavra, para tornar extensivas as palavras do Senhor 

Presidente em relação aos vereadores António Trindade e Alberto Madaíl, desejando tudo de bom 

para as suas vidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou entretanto, da palavra o Senhor Vereador Alberto Madaíl que agradeceu as palavras 

genuínas e sinceras do Senhor Presidente e retribuiu não só a ele, mas extensivo a todos os 

vereadores a excelente colaboração obtida durante este mandato;  que, antes de iniciar a leitura 

de uma declaração, que depois enviará escrita à Dra. Olinda para incluir na ata, gostaria de ser 

esclarecido sobre a questão da obra que está embargada, que é do conhecimento geral; que sabe 

que foram pedidos alguns esclarecimentos; que quer saber qual a posição dessa obra; que é uma 

preocupação geral o desenvolvimento deste assunto e por isso pretende saber qual a solução 

encontrada, se ela existir. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou entretanto da palavra o Arquiteto Paulo Contente, para responder às questões colocadas 

pelo Senhor Vereador Alberto Madail, tendo referido que, relativamente á questão da obra da 

Rua Arte Xávega da Casimiro & Coelho, e fazendo o ponto da situação esclarece que, havia  uma 

proposta de decisão que apontava para a nulidade das deliberações que aprovaram o projeto que 

licenciou a obra; que essa proposta foi sujeita a audiência prévia do interessado, tendo o 

promotor reagido; que os serviços em conjunto com o gabinete jurídico, entenderam que não 

sendo muito clara a posição dele e depois de lhe ser transmitido isso, eles aclararam a posição; 

que pode antecipar, que a posição tomada é sequencial, relativamente ao que é a proposta da 
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Câmara; que foi entendido que o processo está bem aprovado; que não há necessidade de haver 

nenhuma correção caso a Câmara assim o entenda, pois é aceite o alinhamento proposto; que o 

assunto irá ser agora analisado; que a situação mais complicada será que a nulidade não seja 

total, mas circunscrita ao ponto nascente em termos de alinhamento, colocando-se a questão se 

será possível separar o que o ato tem de legal do que tem de irregular; que ainda estão a 

trabalhar esta questão, por isto é que o processo ainda não foi agendado para ir a reunião de 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Alberto Madaíl, afirmou, entretanto, que, sendo esta situação a possível de se saber 

de momento, que ficam com algum conhecimento de que a situação ainda não está completamente 

solucionada, fazendo votos que se chegue a um consenso, para evitar que se chegue aos 

Tribunais; que é decerto esse o desejo de todos. ------------------------------------------------------------ 

Usou, de seguida a palavra O Senhor Vereador António Trindade, para dizer, que, em relação a 

esta matéria, concorda plenamente com o pedido de esclarecimento do seu colega Vereador 

Alberto Madail, mas que pensa que ainda haverá um longo período de negociações para se 

chegar “a bom porto”, sobre este processo; que não vai ser fácil, uma vez que existe alguma 

resistência do empreiteiro em evocar o licenciamento da obra, e em face de uma situação desta 

natureza, provavelmente que ele irá manter algumas decisões face ao que foi um erro de análise 

por parte dos serviços técnicos da Câmara; que errar é humano; que ai daquele que diga, que 

nunca errou; que esperamos que tudo chegue a “bom porto”,  com algumas cedências de parte a 

parte; que  nem os técnicos nem os políticos ficam de fora de qualquer tipo de responsabilidade 

sancionatória ou criminal, da  forma em que o prédio se encontra e isto é a sua visão politica; 

que já passou por diversas situações semelhantes a esta e que o resultado nunca passou por este 

tipo de decisões; que espera que não possa sobrar para os elementos dos sete que votaram 

favoravelmente este processo, que atempadamente tiveram as suas intervenções, mas que 



infelizmente lamenta  que  as coisas  tenham chegado a este  ponto; que deseja que tudo se 

resolva a bem das duas partes e em particular, a bem do município. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente acrescentou que sem a boa colaboração por parte de todos e a vontade 

expressa de resolver as situações, não seria possível. ------------------------------------------------------ 

Aproveitou a oportunidade para deixar o seu reconhecimento  aos serviços municipais, 

nomeadamente aos serviços camarários, porque têm dado um suporte valioso a estas reuniões de 

câmara; deixou o seu agradecimento à Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dra. 

Helena Pola,  Chefe da Divisão da DPU, em regime de substituição, Arquiteto Paulo Contente e 

Arquiteta Teresa Quinto, Chefe de Divisão da DPU, que voltará dia 30 de setembro de 2021 ao 

serviço; deixou ainda os seus agradecimentos  aos profissionais de outros sectores,  Nazaré 

Qualifica e  Câmara Municipal, pelos serviços prestados aos munícipes da Nazaré e neste caso 

em particular ao executivo camarário. ----------------------------------------------------------------------- 

Usou, da palavra o Senhor Vereador Alberto Madaíl para dizer umas breves palavras antes de 

ler a exposição/declaração; que mais uma vez lamenta a ausência e o completo alheamento da 

rádio Nazaré, o único órgão de comunicação social que temos no concelho, por passarem quatro 

anos sem prestar um serviço público; que quer que fique registado em ata, essa má prestação 

deste Órgão de Comunicação Social “Rádio da Nazaré” ao Concelho da Nazaré; que lamenta 

com mágoa esta situação, que o entristece. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Alberto Madail, procedeu então à leitura da sua intervenção escrita:    

Intervenção do Senhor Vereador Alberto Madaíl: -------------------------------------------------------- 

“Sendo esta a última reunião do atual executivo camarário, está prestes a terminar o 

compromisso que assumi com os eleitores que me elegeram em 2017, não vou fazer, nem o 

balanço do exercício deste mandato de maioria PS, deixo esse juízo para os munícipes no 

próximo ato eleitoral, nem a autoanálise do meu desempenho, porque seria julgar em causa 
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própria o que, não condiz com a minha conduta pessoal no exercício de funções ou cargos 

públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fui candidato à Câmara Municipal em dois atos eleitorais sucessivos, realizei duas campanhas 

autárquicas imaculadas, sempre com o máximo respeito pelos meus adversários políticos, sem 

enveredar pela calúnia e difamação com o objetivo de denegrir a imagem pública dos candidatos, 

infelizmente demasiado comum nestes períodos, apresentei a sufrágio programas e compromissos 

eleitorais que visaram sempre a melhoria da qualidade de vida da nossa  população  e o 

desenvolvimento sustentável do nosso Concelho, pelo que, termino o mandato com a consciência 

tranquila e com a certeza de missão cumprida. ------------------------------------------------------------- 

Como não serei candidato nas próximas eleições autárquicas, estarei, doravante, atento e 

interveniente quando houver razões para isso, exercerei os meus direitos de cidadão como 

munícipe interessado nas decisões que condicionam e regem a vida das pessoas que habitam o 

Concelho da Nazaré. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valorizo no exercício político, o carácter pessoal, a coerência nas decisões, a equidade de 

tratamento para com todos os munícipes, o cumprimento das promessas eleitorais e a 

solidariedade para com os mais desfavorecidos, estes requisitos são fundamentais para um bom 

serviço público prestado por um autarca, combaterei sempre a falta de carácter pessoal e a 

incoerência das decisões tomadas com base em objetivos obscuros ou pessoais, combaterei a 

desigualdade de  tratamento consoante a posição social ou poder económico do interlocutor , 

combaterei o não cumprimento das promessas eleitorais unicamente feitas para colher votos (e 

são muitas) e a ausência de políticas públicas que visem eliminar ou reduzir a miséria humana no 

nosso Concelho, há um caminho muito longo a percorrer para atingir alguns destes requisitos. --- 

Na reunião anterior fiz questão de agradecer ao corpo técnico-jurídico que assegurou as reuniões 

do executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Hoje, quero sublinhar a normalidade democrática das reuniões de câmara, o respeito mútuo e o 

ambiente cordial entre todos os vereadores eleitos, sem dúvida que o Concelho ficou a ganhar, 

para discordar não é necessário disparatar ou maltratar os oponentes políticos, estou certo que 

fomos uma oposição construtiva num período conturbado, contribuímos positivamente para a 

pacificação do ambiente político, anteriormente muito crispado, dos nossos contributos 

resultaram, seguramente, benefícios para todos os munícipes do nosso Concelho. ------------------- 

Finalmente, quero salientar a extraordinária colaboração com o meu colega António Trindade, 

somos dois independentes eleitos pelo PSD, realmente independentes em termos de pensamento e 

opinião, mas com uma empatia digna de registar, sintonia absoluta na esmagadora maioria das 

deliberações que tivemos ao longo do mandato, respeito mútuo, admiração e consideração 

pessoal é o que resulta deste exercício autárquico, estou certo que ganhei um amigo e 

companheiro para a vida e, também, para as causas  públicas. “ ---------------------------------------- 

Também o Senhor Vereador António Trindade, interveio, para deixar assinalada reduzida a 

escrito a seguinte intervenção: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Este mandato está   a chegar ao fim. Hoje dia 20/09/2021 é a última Reunião de Câmara com a 

"sensação e consciência'' que contribui para o desenvolvimento da Freguesia de Nazaré e do seu 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoje em Reunião de Câmara do dia 20 do mês de setembro de 2021 atingi 32 anos do exercício 

da minha vida política e gostaria de fazer um breve balanço destes anos: ----------------------------- 

4 - Anos de Tesoureiro na Junta de Freguesia da Nazaré, pelo Partido Socialista; ------------------ 

4 - Anos como secretário do Executivo da Junta de Freguesia da Nazaré, pelo P.  Socialista;  

4 - Anos como Membro da Assembleia de Freguesia da Nazaré, como independente. ---------------- 

4 - Anos como Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------- 

4 - Anos muito difíceis que passei como representante da Junta de Freguesia na Assembleia 

Municipal, a defender os interesses da Freguesia. ---------------------------------------------------------- 
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2 - Mandatos como eleito pelo GCICN. ----------------------------------------------------------------- 

1 - Mandato eleito como Vereador Independente PS. ------------------------------------------------- 

1 - Mandato eleito como Vereador Independente pelo PSD. ------------------------------------------- 

Os 4 anos de mandato à frente dos destinos da Freguesia da Nazaré, como Presidente da Junta de 

2001 a 2005, considero que o executivo a que presidi desenvolvemos um trabalho intenso e 

voluntário e apesar da nossa legitimidade democrática sempre tivemos muitos obstáculos 

políticos, porém cumprimos com os nossos compromissos prometidos no nosso manifesto 

eleitoral; mesmo assim nunca abdicámos dessa legitimidade democrática atribuída pelo voto dos 

munícipes nas urnas; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprámos ao IGFSS o terreno da atual Sede da Junta de Freguesia da Nazaré que pagámos, 

fizemos a escritura e fomos responsáveis pelo Projeto de arquitetura e de especialidades do 

edifício sempre com a oposição; lançámos duas Candidaturas para construir a obra e tivemos as 

comparticipações da CCDRLVT e da DGAL; a restante verba ficou reservada em dotação 

orçamental na Junta de Freguesia para comparticipação da construção do atual edifício e para 

tal lançámos um concurso internacional, tendo o júri do concurso atribuído a obra ao 

concorrente com a proposta apresentada de menor valor e melhores condições, mas como 

estávamos em período de gestão já não foi possível entregar a obra ao empreiteiro para que o 

edifício fosse construído, porém, concluímos, que tudo foi feito para que a obra não fosse 

construída por ter um Rosto “Grupo de Cidadãos Independentes da Freguesia de Nazaré”; 

existiu uma clara intenção de não darem continuidade à Construção da obra, apesar do valor 

total estar dotado em orçamento e todo o projeto estar pronto para arrancar. O verdadeiro 

sentido foi sempre anular a obra, mas enquanto vereador da Câmara nunca desisti de 

acompanhar o processo e reclamar contra a situação, e a verdadeira a obra tinha que ser feita, 

porque as duas entidades responsáveis pela comparticipação não pretendiam que aqueles fundos 

fossem devolvidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



Outra obra importante da nossa responsabilidade foi a ampliação da passagem de nível de 

Fanhais em parceria com REFER em 2002. ----------------------------------------------------------------- 

Outra obra erguida foi o Monumento de homenagem à MÃE NAZARENA que grande parte das 

verbas foram as doações dos autarcas eleitos independentes da freguesia cujos nomes constam 

em lápide que faz parte do Monumento conforme fora prometido. --------------------------------------- 

Também foi do GCI, a criação do Brasão em 2003 da Freguesia de Nazaré.  -------------------------. 

Quero agradecer a alguns técnicos desta autarquia que ao longo dos anos foram-me permitindo 

adquirir e fortalecer os meus conhecimentos, apesar de reconhecer que mesmo votando de acordo 

com decisões técnicas e jurídicas, não são razões para nos livrar de quaisquer responsabilidades 

criminais e sancionatórias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

É-me grato reconhecer também a alguns técnicos desta autarquia, todo o zelo com que emitiram 

os seus pareceres técnicos, jurídicos e de contabilidade, tornando o seu empenho e 

disponibilidade , uma mais valia para os decisores políticos que sempre se desdobraram nos 

esclarecimentos necessários e emitiram em muitos momentos difíceis, empenhando-se ativamente 

para nos transmitirem informações pertinentes que serviram de fundamento para que as nossas 

decisões finais fossem tomadas de forma justa e baseada na lei, o que nem sempre foi fácil. -------- 

Neste balanço gostaria de deixar o meu reconhecimento à Dra. Helena Pola, Dra. Olinda 

Lourenço, Senhor Arquiteto Paulo Contente, Engenheiro João Santos, serviços de 

Contabilidade, Senhor Carlos Mendes e à D. Elsa Marques, pessoal com quem mais de perto 

trabalhei e que sempre demonstraram aptidões de bons profissionais. --------------------------------- 

Uma palavra de bem-haja para todos os autarcas que trabalharam comigo praticamente 

durante 32 anos de poder local. ------------------------------------------------------------------------------- 

Deixo como nota excecional ao meu colega Alberto Madail, que me surpreendeu sempre pela 

positiva durante estes 4 anos de mandato, por haver demonstrado ser um vereador de muito bom 

nível na relação com todos os colegas e com uma enorme experiência de poder local e 
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também conhecedor de vários temas e sempre bem preparado para as discussões dos temas 

agendados na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------- 

As suas intervenções foram sempre de muita coragem política, visto que muitas delas tinham peso 

político, O Vereador Alberto teve sempre grande espírito de confiança e solidariedade até ao fim. 

Por tudo o que disse e o que me vai na alma o Vereador Alberto foi uma Mais Valia para 

defender os interesses do município e dos munícipes. ------------------------------------------------------ 

 Por último, não posso deixar de mencionar a homenagem do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Nazaré, João Formiga no dia do município. Foi com grande satisfação que fui 

convidado a colocar uma coroa de flores no Monumento da mãe Nazarena recentemente, ou seja, 

no dia do município (08/09/2021) pelo, atual Presidente da Junta de Freguesia de Nazaré João 

Formiga. Gostaria de deixar aqui bem expresso que aquele momento jamais se apagará da minha 

memória!  Primeiro pela homenagem inesperada e pelas palavras sentidas e ditas porque são 

verdadeiras pois também eu comungo da mesma verdade e sei que o Senhor Presidente da Junta 

atual, João Formiga é um autarca e um ser humano exemplar que se tem excedido para além das 

suas funções políticas executivas e sociais, na ajuda ao próximo. --------------------------------------- 

Por todos os tormentos que passei para mandar erigir aquele Monumento naquele local, confesso 

que senti muita alegria pela homenagem que me foi dirigida e com todo o respeito deixei que ela 

simbolicamente ficasse exposta naquela coroa de flores como se fosse dirigida às nossas mães por 

nos termos tornado os filhos que elas gostariam muito de voltar a ver, por estarmos "unidos na 

defesa dos Nazarenos e da Nazaré”. -------------------------------------------------------------------------- 

 Pretendo deixar uma palavra de felicidades para todos os próximos eleitos locais e desejar a 

todos as maiores felicidades. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Nazaré, 20/09/2021” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Usou da palavra o Senhor Presidente que agradeceu as palavras proferidas pelo senhor 

Vereador António Trindade, dirigidas ao executivo, “que leva com agrado e amizade, a 

nomeação do Presidente de Câmara, com quem se deu melhor nos últimos dois mandatos; que 

reitera o conhecimento que lhe é devido pelo serviço em prol da Nazaré, e desejou-lhe toda a 

sorte do mundo e muita saúde. --------------------------------------------------------------------------------- 

De imediato usou da palavra o Senhor Vereador Manuel Sequeira, para se juntar à homenagem 

dirigida aos companheiros deste projeto autárquico, porque na verdade não vão continuar no 

mesmo; que sente que a Nazaré ficará de certa forma a perder, porque eram dois vereadores que 

demonstravam empenho no desenvolvimento das questões que envolvem a Nazaré; que o 

relacionamento foi positivo; que na verdade é muito mais o que os uniu do que o que os separou; 

que o que os uniu foi sempre pelo desenvolvimento da Nazaré; que não sabendo qual é o projeto 

politico que vão abraçar, deseja as maiores felicidades; que enquanto estiver na Câmara estará 

sempre disponível para eles, para o que entenderem ser necessário.------------------------------------- 

O Senhor Presidente, interveio, para reiterar que também os receberá sempre na Autarquia. ----- 

Usou, da palavra o Senhor Vereador Alberto Madaíl, para agradecer as palavras proferidas por 

todos e a extraordinária colaboração de todos, sem exceção. -------------------------------------------- 

Interveio entretanto o Senhor Vereador Orlando Rodrigues, para fazer uma análise sintética 

sobre este mandato, sabendo desde já que dois dos elementos da vereação já não estarão 

presentes no próximo mandato; que em modo de  balanço, disse que foi um mandato muito 

exigente; que por analogia ao ano de 2017, nunca imaginariam que iria ser possível levar o 

mandato a “bom porto”, agravado recentemente com a pandemia a nível mundial, que criou 

muitas dificuldades na realização dos objetivos políticos, principalmente no que diz respeito ás 

prioridades; que foi importante a colaboração dos membros da oposição nas pessoas dos 

Vereadores António Trindade e Alberto Madaíl pois foi uma oposição positiva; que quanto mais 



 

                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      
 

 

Ata n.º 19/21                                                                                                       Reunião de Câmara de 2021/09/20 

exigente e mais capaz é uma oposição, mais hipóteses existem do trabalho ser mais positivo; que 

foi o que aconteceu, havendo uma melhoria substancial da discussão politica neste mandato. ---- 

- Que, em especial, por ter uma relação de afinidade politica e não só, dirigiu-se ao Vereador 

António Trindade para referir que, apesar de já ter dito inúmeras vezes, não se cansa de repetir 

que se está no Executivo Camarário muito a ele o deve, nomeadamente à sua posição em relação 

a ele próprio como politico; que nunca o limitou na sua intervenção politica, nem a nenhum outro 

membro; que são dois Vereadores que se deviam valorizar, cuja essência foi trabalhar para a 

causa comum; quis também agradecer a colaboração de todos os restantes membros do 

executivo, nomeadamente em relação às suas áreas de intervenção e esperar que o próximo 

mandato seja diferente, no que diz respeito à pandemia; que obviamente será um mandato de 

grande exigência, cuja resposta à população terá de ser muito maior e que teremos de estar 

preparados para dar essa resposta. --------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

- O Senhor Presidente comunicou que, neste período, iriam existir duas intervenções do público, 

devidamente referenciadas, nomeadamente: 

- da Sra. Mónica Vieira Nunes, da Serra da Pescaria, cujo assunto se centrou na defesa dos 

direitos da Serra da Pescaria; nesse contexto, referiu que haviam lançado uma petição em 

relação ao saneamento básico na Serra da Pescaria; que seria urgente verificar esta situação, 

porquanto existiam muitas fossas que não são tratadas, que estão a contaminar os lençóis de 

água, poços contaminados e um cheiro nauseabundo;  que está em causa uma questão de 

salubridade pública; questionou o que pode ser possível fazer nesta matéria?; solicitou que um 

depósito da água fosse intervencionado na Serra da Pescaria, por jorrar água todos os dias, 

sendo um grande desperdício de água; que não existe um transporte público na Serra da Pescaria 

e a estrada que vai para a Nazaré é muito estreita; que a Praia do Salgado tem muito lixo na zona 

do Penedo, principalmente durante o inverno. -------------------------------------------------------------- 



- A Sra. Maria de Lurdes Rodrigues, moradora do Salgado, veio reportar-se a matérias que se 

relacionam com o estrago feito numa estrada pública, em que as águas pluviais se encaminham 

em declive para a entrada da sua cave, localizada em S. Gião; referiu-se também ao saneamento, 

bem como às plantas cadastrais que apresentam irregularidades, causando constrangimento nos 

limites das propriedades; que a praia do salgado tem muito lixo no verão, dando uma imagem 

suja para quem nos visita. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente em resposta, sintetizou que irá mandar os fiscais analisar as questões 

solicitadas pela Sra. Maria de Lurdes Rodrigues; que os estragos causados na via pública, no 

final da obra, terão de ser reparados. ------------------------------------------------------------------------ 

- O Senhor Arquiteto Paulo Contente esclareceu, entretanto que estes assuntos estão 

identificados pelos serviços; referiu que as plantas cadastrais não são da responsabilidade da 

Câmara, são da DGT – Direção-Geral do Território e que os serviços já transmitiram isto á Sra.; 

que se há erros nos limites devem fazer uma reclamação à DGT, que fará as correções, se for 

caso disso; que não foram os serviços camarários a elaborar as plantas, logo não as podem 

corrigir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Dra. Helena Pola, na oportunidade, assinalou ter colocado em mensagem, para facilitar, o 

site a que se deve aceder para a reclamação à DGT, sítio on line, onde tudo poderá ser feito, não 

tendo por isso a munícipe que se deslocar a Lisboa. ------------------------------------------------------ 

- O Senhor Presidente esclareceu a propósito do lixo, nas questões abordadas por ambas as 

munícipes, que foram comprados para o efeito, um trator e uma máquina de limpeza de praia; 

que esta limpeza é feita regularmente em todas as praias do concelho; que a falta de um 

concessionário na praia do norte e na praia do salgado não ajuda muito nesta matéria; que há o 

cuidado regular de limpeza nas praias do concelho por parte dos Serviços Municipalizados nos 

últimos oito anos; que não se consegue prever a situação do lixo do mar; que ficam no entanto 

registadas as reclamações aos pedidos; que a ideia que tem é que também no inverno se passa 
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pelas praias todas; esclareceu que é também uma preocupação  do executivo esta matéria para 

não colocar em causa o cartaz turístico; sintetizou que, se continuar a ser executivo, é intenção o 

mais urgentemente possível, lançar as concessões, em particular a do Salgado, porque neste 

momento o Município tem a competência na gestão das praias. ----------------------------------------- 

- Que, em relação ao saneamento, acrescentou que tem sido trabalhado o plano de alteração das 

redes de água/saneamento, orçado em dezoito milhões de euros; que não há dinheiros da união 

europeia para estas infraestruturas; o que os Serviços Municipalizados têm vindo a fazer é,  de 

forma gradual, investir na mudança de condutas, fazendo uma gestão com fundos próprios, com 

meios humanos e materiais próprios; exemplificou que a Freguesia de Famalicão, 

designadamente nos lugares da Macarca, Rebolo e Mouchinha, têm hoje em dia saneamento 

básico; que  na verdade, fechámos já o processo de saneamento no caminho Real na Nazaré, 

sendo a Serra da Pescaria também uma urgência, do ponto de vista da intervenção; que a 

utilização das  fossas são soluções perfeitamente aprovadas, tanto pela Lei vigente sendo da 

competência da APA (Agência Portuguesa do Ambiente); que existem denúncias ás entidades com 

competência na área ambiental (SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, sub 

sector da GNR, que tendo conhecimento destes casos, chamam os responsáveis à razão; que os 

Serviços Municipalizados fazem essas intervenções e possuem um serviço de apoio à limpeza de 

fossas; que todas estas situações têm de ser feitas de forma gradual; ----------------------------------- 

- Que, sobre a questão do transporte público na Serra da Pescaria, quer ele quer o Presidente da 

Junta de Freguesia, têm vindo a fazer esforços para resolver esta situação; que os SMN têm só 

licenciamento para transporte público para a zona da Nazaré, não sendo muito fácil, do ponto de 

vista legal, fazer o transporte em locais cuja concessão não é do município da Nazaré; que a boa 

notícia é que desde há dois anos para cá, a autoridade municipal de transportes, passou a ser da 

comunidade intermunicipal do Oeste; que serão individualmente as Câmaras, que irão definir os 

trajetos, a estratégia a executar; que tem consciência de que não é um processo fácil, mas que 



estaremos disponíveis para tentar resolve; que relativamente ao fato da estrada ser estreita, já foi 

identificado o problema; que há questões que têm de ser estudadas, nomeadamente saber de quem 

são os terrenos, para que a mesma possa ser alargada. --------------------------------------------------- 

480/2021 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número dezoito, de seis de setembro de 2021, para leitura, 

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

Deliberado aprovar por unanimidade. O Senhor Vereador Salvador Formiga não participou na 

aprovação da ata, por não ter estado presente na referida reunião. ------------------------------------- 

481/2021 - 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – 2021 

Presente a informação da Divisão Administrativa e Financeira, 459/DAF-SGFCT/2021, de 15 de 

setembro, versando o assunto supra indicado, que faz parte da pasta de documentos da reunião, 

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

“ Os vereadores independentes, Alberto Madail e  António Trindade, eleitos pelo PSD, vêm ao 

abrigo do artigo 58º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, apresentar declaração de voto contra a 

proposta 481/2021 – 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA –  ANO 2021, pelas 

seguintes razões: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)- Mais uma vez, foi apresentada uma alteração aos instrumentos Orçamentais, na sequência da 

linha seguida no mandato anterior, revelando falta de rigor no cumprimento dos objetivos e 

estratégias traçados na conceção do documento; ----------------------------------------------------------- 

2)- Desta vez,  esta alteração orçamental  totaliza uma verba de 255.000,00 euros, reforçando a 

rubrica (Material de escritório) com a verba de 3 000 euros, a rubrica (Ferramentas e utensílios) 

com a verba de 3 500 euros, a rubrica (Limpeza e higiene) com a verba de 4 000 euros, a rubrica 

(Conservação de bens) com a verba de 20 000 euros, a rubrica (Publicidade) com 4 500 euros, a 

rubrica (Trabalhos especializados) com a verba de 125 000 euros, a rubrica (Outros serviços) 
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com a verba de 25 000 euros e a rubrica (Outras despesas correntes) com  a verba de 70 000 

euros . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)- Estas alterações sucessivas aos diversos instrumentos orçamentais originam um descontrolo 

nas contas do município que, atingindo valores elevados, podem resultar numa execução 

orçamental negativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Queremos esclarecer que o nosso voto contra se prende unicamente com a prática recorrente do 

recurso a alterações orçamentais, estamos em setembro e esta é já a 10ª alteração ao orçamento 

da despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As razões apresentadas são, como de costume, as normais variações de circunstâncias sociais, 

culturais, desportivas, políticas e económicas. No nosso entender, a razão principal prende-se 

com a falta de rigor na elaboração dos instrumentos orçamentais, que, vão sendo frequentemente 

alterados ao sabor das necessidades, estas sim, maioritariamente previsíveis. ------------------------ 

Face aos pressupostos apresentados, os vereadores independentes eleitos pelo PSD, apresentam 

declaração de voto contra, nos termos do artigo nº 58 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.” ----- 

Deliberado aprovar por maioria, com 5 votos a favor dos membros do PS e 2 votos contra dos 

membros do PSD, que irão apresentar declaração de voto. ----------------------------------------------- 

482/2021 – RELAÇÃO DE DESPACHOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 

Presente informação n. º247/DPU-SATA/2021, do Setor Técnico e Administrativo, datada de 

2021.09.01, sobre o assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se 

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

Deliberado a Câmara tomar conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 

483/2021 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM MORADIA UNIFAMILIAR 

EDIFICADA NA RUA DE PENICHE - LOTE 65 – CALHAU – NAZARÉ   

Presente o processo n. º126/20, com requerimento nº1469/21, de que é requerente Celina 

Schumacher Lason, acompanhado de informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento 



Urbanístico em regime de substituição, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

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

Deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de decisão do Chefe da 

DPU, em regime de substituição. -----------------------------------------------------------------------------, 

484/2021 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO –    

RUA BERNARDO SANTARENO LOTE 20 – TAPADA, SÍTIO – NAZARÉ - “Junção de 

Elementos” 

Presente o processo n. º19/21, com requerimento nº1458/21, de que é requerente Eugénia Maria 

da Silva Marques acompanhado de informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento 

Urbanístico em regime de substituição, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

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

Deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de decisão do Chefe da 

DPU, em regime de substituição. ----------------------------------------------------------------------------- 

485/2021 - ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DE OBRAS DE CONCLUSÃO DE 

INFRAESTRUTURAS DE LOTEAMENTO - VALADO DOS FRADES  

Presente o processo n. º195/79, com requerimento nº1143/19, de que é requerente Barisfera 

Construções 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 retirar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

486/2021 – LICENCIAMENTO DE UM CONJUNTO DE DOIS EDIFICIOS E PISCINA, 

SITO NA RUA MARITONY E RUA CAPITÃO POMBO, NAZARÉ – “Junção de Elementos” 

Presente o processo n. º304/21, com requerimento nº1576/21, de que é requerente Gilsol – 

Sociedade de Construções, Lda., acompanhado de informação técnica do Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico em regime de substituição, que faz parte da pasta de documentos da 

reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, dispensar as cedências para equipamentos de utilização coletiva e 

espaços verdes e de utilização a compensação em numerário; deliberado, por unanimidade, 

aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de decisão do Chefe da DPU, em 

regime de substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

487/2021 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES, SITA NO LOTE 20 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VALADO DE FRADES – “Licença para Obras” 

Presente o processo n. º188/20, com requerimento nº1601/21, de que é requerente Recentebiente, 

S. A., acompanhado de informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico em 

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

Deliberado aprovar o projeto de arquitetura nos termos da proposta de decisão do Chefe da 

DPU, em regime de substituição. ------------------------------------------------------------------------------ 

488/2021 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES, SITA NO LOTE 19 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VALADO DE FRADES – “Junção de Elementos” 

Presente o processo n. º486/19, com requerimento nº1554/21, de que é requerente Recentebiente, 

S. A., acompanhado de informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico em 

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

Deliberado aprovar o projeto de arquitetura nos termos da proposta de decisão do Chefe da 

DPU, em regime de substituição. ------------------------------------------------------------------------------ 

489/2021 – VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA – FINAL DE PRAZOS  

Presente informação nº216/DOMA/2021, datada de 2021.09.02, sobre o assunto acima referido, 

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

Deliberado declarar abandonadas as viaturas mencionadas para aquisição/ocupação do 

Município da Nazaré, nos termos da proposta de decisão do Chefe da DOMA. ----------------------- 

490/2021 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLIA – APOIO À 

NATALIDADE – CANDIDATURAS DE AGOSTO 



Presente informação nº104/GAS/2021, datada de 2021.09.03, sobre o assunto acima referido, que 

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

Deliberado, aprovar as candidaturas assinaladas, nos termos da informação do GASocial. -------- 

491/2021 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLA – APOIO Á 

NATALIDADE – COMPENSAÇÕES PECUNIÁRIAS 

Presente informação n.º 105/GAS/2021, datada de 2021.09.15, referente ao assunto acima 

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

Deliberado, aprovar o pagamento das dívidas de comparticipações monetárias às candidaturas 

assinaladas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram doze horas e trinta minutos, pelo que de tudo, para constar, se lavrou a 

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

respetiva minuta sido aprovada e rubricada por todos os presentes. ----------------------------------- 
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