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ATA N.º 20/2021 

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

primeira reunião da Câmara Municipal, no Auditório da Junta de Freguesia da Nazaré, sob a 

presidência do Senhor Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara, estando 

presentes os Senhores Vereadores, Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte, Manuel António 

Águeda Sequeira, Regina Margarida Amada Piedade Matos, João Paulo Quinzico Delgado, 

Paulo Jorge Santos Reis e Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues. ----------------------------------------- 

A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Ana Paula de Sousa Veloso. ----------------------- 

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 começou por dar as boas vindas a todos os eleitos, desejando 

um bom mandato a todos; que é o terceiro mandato e último à frente do executivo com a mesma 

energia do primeiro, deu nota de alguns pormenores sobre a forma como as reuniões de Câmara 

funcionam; que se iria voltar às reuniões presenciais. Referiu igualmente, que a Dra. Paula 

Veloso vai passar a secretariar as reuniões de Câmara, deixando de ser a Dra. Olinda a fazê-lo, 

que tem hoje em cima uma carga de trabalho muito assinalável no setor do património; que o 

Carlos Mendes solicitou a sua aposentação e que está a passar os seus conhecimentos, em 

particular à Dra. Paula Veloso. Aproveitou também para dar as boas vindas à Arquiteta Teresa 

Quinto, que por motivos de força maior esteve ausente e que está agora de regresso, desde o dia 

30 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reforçou, por último, que tem a certeza que este mandato correrá da melhor forma. ---------------- 

De seguida, pediu a palavra o Senhor Vereador Orlando Rodrigues, que saudou todos os novos  

membros do órgão camarário e que prestou informações sobre uma  ação desenvolvida no âmbito 

do ambiente, e que tem a ver com   a limpeza do areal na praia do Norte; que foi a primeira 

limpeza de praia formal, feita pelo município da Nazaré; que apesar de não ser uma área  da 



jurisdição da câmara, a mesma foi efetuada; que sendo verdade que a lei diz que as limpezas das   

praias deverão ser feitas pelos municípios, tem como dificuldade a parte monetária e que vai 

sendo feita de acordo com o que se prende com as suas especificidades; que tem dito sempre, que 

o que não é da jurisdição do município terá de ser sempre feito com carácter de urgência.-------- 

O Senhor Presidente, reforçou que esta limpeza de praia, derivou de uma informação em sede de 

reunião de Câmara, já há alguns meses, existindo muita dificuldade na sua limpeza, face à 

existência de muito lixo marítimo, que aí existia. ----------------------------------------------------------- 

 Falou depois, o Senhor Vereador Manuel Sequeira sobre a visita da equipa da seleção nacional 

feminina do Afeganistão, que visitou a Nazaré no passado dia 13 , e salientou a importância não 

só da visita feita, mas também pelo fato de que as vinte e cinco jogadoras nunca terem visto o mar 

e o fenómeno das ondas gigantes; que visitaram também o forte Miguel Arcanjo, a praia do 

Norte, tendo ficado deslumbradas com tudo o que viram.-------------------------------------------------- 

Solicitou, de seguida a palavra, a Senhora Vereadora Fátima Lourenço que felicitou o Senhor 

Presidente e restantes vereadores, desejando um bom mandato e que seja a população nazarena a 

mais beneficiada; que da parte dos vereadores eleitos pelo PSD, podem esperar uma oposição 

firme, construtiva, voltada para a Democracia. Falou da importância do município ter limpo a 

praia; que é do interesse de todos ter uma costa limpa. --------------------------------------------------- 

 Deixou um protesto pelo facto da reunião de Câmara ter 31 pontos, o que não permitiu uma 

análise mais atempada dos assuntos; que o Senhor Presidente tivesse em consideração que, em 

virtude de todos os vereadores terem a sua vida, quer profissional quer pessoal, não é fácil ter 

pouco tempo para analisar os documentos que vão à reunião de Câmara, que são de grande 

responsabilidade; que alargasse o período de entrega desses documentos. ---------------------------- 

Mais solicitou a disponibilização de um gabinete para os vereadores da oposição poderem 

trabalhar e receber os munícipes, se fosse o caso. ---------------------------------------------------------

Em relação, às obras da Praça Sousa Oliveira, sabe que irá haver nesta data, uma sessão de 
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esclarecimento; que é preciso ter em consideração que esta praça, já foi alvo de grandes 

intervenções nos últimos 25 anos; alerta para que a população seja consultada antes das 

intervenções serem feitas e não depois das mesmas serem executadas. Esta praça, foi alvo de 

requalificação recente; que necessita de embelezamento/manutenção e de alguma limpeza na 

zona onde foi retirada a palmeira; que gostaria de trazer a esta Reunião de Câmara, algo que a 

entristece, que é o monumento que retrata as nossas tradições, monumento que está no Largo da 

Caixa Geral de Depósitos; que o monumento foi vandalizado, há muito tempo e que foi deixado 

ao abandono tal e qual como está, necessitando de alguma intervenção. ------------------------------ 

Lamenta, que a prioridade do anterior executivo, não tenha contemplado a requalificação do 

mercado, mas que tenha passado pelas obras da Praça Sousa Oliveira; pede esclarecimentos 

sobre estas obras, nomeadamente, qual o período previsto para estas obras. -------------------------- 

Solicita que os seguintes esclarecimentos, sejam feitos, ou na reunião ou por escrito, sobre os 

seguintes assuntos: total de funcionários em funções na Câmara Municipal / Serviços 

Municipalizados e Nazaré Qualifica; qual a data do início dos contratos e suas respetivas 

funções; avenças e recibos verdes; tipos de contrato de trabalho existentes. --------------------------- 

Que gostaria de saber qual o ponto de situação relativamente às escadas situadas, no Forno 

D’Orca, que dão acesso à praia do Norte; que as mesmas estão em período de derrocada e se 

está em andamento algum processo de requalificação. ---------------------------------------------------- 

Que gostaria de saber quais os processos judiciais em curso, quer sejam movidos pela Câmara, 

quer sejam movidos contra a Câmara, e em que situação se encontram. ------------------------------- 

Que gostaria de esclarecimento sobre as condutas de águas pluviais, que não estando unidas, 

movem as terras provocando buracos, nomeadamente na Cooperativa, na Rua dos Fundadores; 

qual a previsão para o seu arranjo. --------------------------------------------------------------------------- 

Outra situação, prende-se com a obra do “Aldi”na Avenida de Badajoz, refere que esta não tem 

informação sobre o projeto em si; que está mal sinalizada, tirando a visibilidade aos condutores.  



Pediu a palavra, o Senhor Vereador João Paulo Quinzico Delgado, que desejou um bom 

trabalho a todos. Disse que, relativamente, á CDU, que é um orgulho pertencer ao executivo 

municipal, relembrando a última representação da CDU neste órgão, prestando homenagem ao 

Senhor Doutor Fernando Soares. Elencou algumas questões, pretendendo a resposta do Senhor 

Presidente de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Que a CDU, será a força que prestará muita intervenção, muita fiscalização, muita denúncia; que 

é neste sentido que se centrará o seu trabalho, de uma forma séria, com base em fatos e não em 

teorias. Que podem esperar, intervenções sérias e frontais e efetuou a seguinte intervenção 

escrita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 “1º. — O Sr. Presidente da Câmara e o seu executivo têm conhecimento do estado de degradação 

em que se encontram as escadas construídas em pedra e cimento, que dão acesso à Praia do 

Norte pelo lado do Farol e se encontram perto do Forno d'Orca? É evidente o estado de 

degradação que apresentam, podendo a qualquer momento se dar ali uma tragédia dado que são 

muito utilizadas por quem ali passa sem se aperceber de cima o perigo que só se observa visto de 

baixo. É necessária uma intervenção urgente e, além disso, é importante que se coloque 

informação do perigo da situação no local, ou se impeça mesmo a utilização das escadas, antes 

que seja tarde para alguém. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2º. — Quanto ao novo Centro de Saúde... Já está a funcionar com regularidade o serviço de 

dentista, e a cadeira de dentista, que foi prometido colocar ao serviço da população? Pode 

informar-nos do que aconteceu para ter havido entrada de uma quantidade apreciável de água da 

chuva no Centro de Saúde em finais de agosto? Pode informar-nos se tem conhecimento, ou está 

a trabalhar, no sentido da colocação de mais médicos nas unidades de saúde do concelho? O que 

vai então o executivo fazer para tentar suprir as necessidades em novos Médicos e Enfermeiros, 

conhecidas no concelho? ---------------------------------------------------------------------------------------

3º. — Parte superior do Parque da Pedralva. O que está a atrasar o processo desencadeado com 
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a privatização há mais de 2 anos? Têm conhecimento do estado a que aquele espaço chegou? 

Para quando também o arranjo dos caminhos até ao Miradouro da Pedralva? (isto nada tem a 

ver com a concessão) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4º. outro assunto que entendemos pertinente é a falta de condições para obtenção de água nos 

fontanários públicos do concelho. Num momento em que temos imensos turistas a visitar-nos, e 

mesmo para os naturais da Nazaré, faz todo o sentido criar condições para haver água nas fontes 

do concelho. Até porque, existe uma antiga deliberação da Assembleia Municipal da Nazaré 

nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5º. — Gostaríamos de solicitar o envio da informação pelos serviços, ou pelo Sr. Presidente do 

executivo, na primeira reunião de cada mês, sobre os pagamentos efetuados no mês anterior aos 

membros do executivo relativos a ajudas de custo, quilómetros e portagens. Apenas para irmos 

acompanhando o que vai acontecendo por aqui. ------------------------------------------------------------ 

6º. — Lamentamos, agora aqui no executivo municipal porque já antes o fizemos na Assembleia 

Municipal, pela forma como continuam a ser gravados os PDF referentes aos documentos que 

são enviados aos eleitos também neste órgão. --------------------------------------------------------------- 

A maioria dos documentos são enviados em formato fotografia, o que torna impossível pesquisar 

ou destacar seja o que for nos documentos para trabalharmos. Nem mesmo o próprio nome dos 

documentos é pesquisável, pela forma como são guardados. Se é de propósito, parabéns! Assim, 

de facto, conseguem esconder todos os documentos do escrutínio seja de quem for. Também aqui 

apresentamos esta nossa antiga reivindicação, que visa a criação de melhores formas para 

apresentar e enviar os documentos referentes aos processos em análise, porque só assim 

conseguiremos ajudar a melhorar os procedimentos nesta autarquia. ---------------------------------- 

7º. — A CDU reclama ainda ao executivo a necessidade de atribuição de gabinetes para os 

vereadores da oposição poderem trabalhar e receber os munícipes que se nos queiram dirigir 

para tratar de assuntos autárquicos do seu interesse. Do mesmo modo, reclamamos também pela 



necessidade de haver espaços disponíveis nas páginas oficiais do município na internet, para 

podermos lá divulgar a atividade e posições públicas da oposição sobre os diversos assuntos de 

interesse autárquico; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

8º. — Desporto — A CDU informa o executivo municipal sobre o estado de degradação do 

Estádio Municipal e principalmente dos equipamentos de suporte às várias disciplinas do 

atletismo ali desenvolvidas que, mesmo assim, servem dezenas de praticantes, especialmente nos 

escalões de formação (pista; estrutura do lançamento do martelo e do peso; colchões do salto em 

altura; pista de salto em comprimento, espaços por baixo das bancadas que poderiam servir de 

apoio ao treino quando as condições meteorológicas não permitem a atividade no exterior, etc... 

Convidamos o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador do Desporto para uma visita ao 

complexo desportivo em causa para verificarem, tal como nós o fizemos, a degradação ali 

presente e que se prende com a falta de investimentos nas áreas desportivas que não se 

apresentem como modalidades de massas e, como tal, com pouca mediatização; propõem-se mais 

apoios aos atletas e mais investimentos naqueles equipamentos, pois só assim se conseguem 

melhores condições para os jovens e restantes atletas que lá treinam diariamente; ------------------- 

9º. — Cultura — A CDU questiona também sobre, e para quando, a agenda cultural mensal 

prometida em campanha pelo PS e quais as iniciativas culturais pensadas para o curto prazo; ---- 

10º. — Apoio á Gasolina para a pequena pesca — Tendo em conta a escalada do preço dos 

combustíveis, e percebendo que a maioria das embarcações de pesca na Nazaré utilizam motores 

fora de bordo movidos a gasolina, a CDU propõe que o executivo, no seu todo, enviasse uma 

missiva ao governo para alertar sobre a realidade atual e para transformar um apoio residual em 

apoio efetivo, equivalente ao que se passa com o gasóleo na pesca, e com caracter definitivo, a 

inscrever já no OE para 2022. “------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dar resposta ás questões colocadas pelos 

Vereadores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Que sobre a questão dos trinta e um pontos, disse, que uma vez que há cerca de três semanas 

não se fizeram reuniões de Câmara, surgiu por esse motivo um acumular de pontos para a 

mesma, decisões que tinham que ser tomadas única e exclusivamente em sede de reunião, de 

forma a que a Câmara pudesse funcionar. Acrescenta, que em relação ao envio dos documentos, 

estes foram enviados dentro do prazo legal, mas sendo uma matéria dos serviços, onde se aplica a 

lei, e se estes acharem que é relevante, começar a enviar documentos avulso, mais cedo, para que 

possam analisar as matérias, que nada tem a opor. -------------------------------------------------------- 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, assumiu o compromisso de enviar ao executivo, 

todo o expediente para a reunião de Câmara que tiver em seu poder com a antecedência de três 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, sobre o gabinete da oposição também não tem nada a opor, que se irá ver onde se 

consegue colocar esse gabinete, e verificar as questões de funcionamento de horários. -------------- 

- Sobre a Praça Sousa Oliveira, e sobre a população consultada, disse que, este projeto já se 

encontra aprovado há imenso tempo, e que sempre esteve disponível para consulta até das forças 

políticas e aberto a propostas que não chegaram. A reunião que se irá fazer esta tarde será para 

explicar todos esses pontos; que não aceita a afirmação de que os comerciantes serão 

prejudicados; que há opções a fazer, porque o que a Câmara tem feito, é criar condições para 

que os comerciantes possam faturar cada vez mais. ------------------------------------------------------- 

- Que, sobre a questão da Praça Sousa Oliveira, tem de se perceber que não é só uma questão de 

embelezamento, que é necessário, mas trata-se de resolver questões essenciais que no passado 

não foram resolvidas, posições da oposição nomeadamente sobre a recolha das águas pluviais em 

momentos de grandes chuvas, que vêm pela encosta abaixo. Aquela obra tem matérias estruturais 

de infraestruturas muito importantes para resolver; que sobre o prazo da obra disse, que está 

marcada reunião com o projetista, para recolha de contributos, nomeadamente se houver 



alterações. O prazo da obra será quando estiver concluída; que a Câmara está atenta e 

preocupada com essa situação. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Que sobre a questão do monumento, tem tido a atenção da Câmara, mas que não se consegue 

dar resposta ao vandalismo, nomeadamente ás prateleiras da marginal, dos edifícios municipais, 

etc. Não se consegue dar resposta ao vandalismo. --------------------------------------------------------- 

- Sobre o Mercado Municipal, disse que, quando há dinheiro, tudo se faz. Que, lembra que no 

início do mês de setembro, o município recebeu um louvor, da parte da CCDRLVT, que apontava 

a Nazaré como um excelente exemplo no que diz respeito à execução dos Fundos Comunitários, 

gerindo as necessidades prioritárias do Município, acrescenta que, estamos atentos aos 

problemas do mercado, e que olhando para o que são os Fundos Comunitários para os próximos 

meses, sabemos que muito dinheiro irá para a CCDRLVT, e que temos projetos para lhes 

apresentar, nomeadamente para ruas, para o mercado municipal – para a sua requalificação.----- 

- Que, sobre as escadas do Forno D’Orca, o Senhor Vereador prestou os seguintes 

esclarecimentos: que sobre esta questão uma vez que não é um assunto recente, que remonta a 

outubro 2019.  É um assunto que faz parte das suas preocupações e que está atento; que o 

município iria promover algumas ações nomeadamente: demolição da escadaria; colocação 

metálica de acesso à escadaria; remoção da escadaria de madeira entre a arriba e a praia do 

Norte, e a colocação de pilaretes com uma delimitação de dez metros. Neste momento, a DOMA, 

não deram seguimento a estas situações, não sabe se terão havido reservas por parte do Chefe 

desta Divisão. Existe vontade, de diligenciar estas ações, será necessário equipamento próprio. -- 

 O Senhor Presidente interveio no sentido de dizer que a obra vai ser executada com alguma 

urgência. Que o projeto de estabilização das arribas, no Largo de Nossa Senhora da Nazaré há 

sete anos e meio que anda para ser tratado. Que o projeto de acesso ao Forte e á praia do Norte, 

está na posse da APA, há cerca de sete anos e meio, com visitas ao terreno, e com uma proposta 

de substituição para as escadas do Forno D’Orca, que sendo da jurisdição da APA, não aceita, 
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mas também não apresenta alternativas. Que vai surgir um novo problema porque quando se fizer 

a demolição das escadas de madeira, o acesso ficará muito mais perigoso da praia do Norte ao 

Farol; que serão rapidamente verificados os meios necessários para se tentar resolver essas 

questões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, prosseguiu para responder a mais questões: sobre os buracos causados 

pelas águas fluviais, quer o município quer os Serviços Municipalizados tentam sempre 

solucionar essas matérias quando elas surgem, e solicitou à Vereadora Fátima Duarte que os 

identificasse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Sobre a questão do “Aldi”, diz que, há pormenores que terão de ser melhorados, sendo que a 

Câmara já fez chegar essas preocupações; que também é certo que as obras têm sempre essas 

particularidades, no que diz respeito aos barulhos feitos com os equipamentos. ---------------------- 

Sobre as questões levantadas pela CDU, disse que a Câmara faz já há algum tempo a limpeza de 

praia, que os Serviços investiram há cerca de 5 anos, cem mil euros, num trator e numa máquina 

de limpeza de praias; que o que esteve em causa, foi um depósito feito pelo mar, mas que os 

Serviços Municipalizados apoiam constantemente as limpezas assim como a Câmara que contrata 

esporadicamente meios humanos para o efeito. Relativamente ao Centro de Saúde, informa que, 

“a cadeira de dentista” ainda não tem médico, que ainda não tem informação sobre esta matéria. 

Neste momento o Centro de Saúde já está entregue à entidade que lhe corresponde. Sobre a vinda 

de médicos, acrescenta que recebeu uma informação que já está identificado para mais um 

médico, que, entretanto, virá, logo que se consiga desligar do Centro de Saúde onde se encontra a 

exercer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Sobre a questão de Valado dos Frades, tem estado debaixo de pressão por parte da Câmara, 

estão a ser lançadas a muito breve prazo, concurso para colocação de médicos no ACES-Oeste 

Norte, e o que está previsto é que o Valado dos Frades tenha o seu médico, que tem feito com as 



entidades competentes nessa área as suas diligências e que todas as matérias relacionadas com a 

saúde sejam rapidamente solucionadas. --------------------------------------------------------------------- 

- Sobre a Pedralva, disse que, está na altura de avançar rapidamente com a sua requalificação. -- 

- Sobre os Fontanários, disse que, é uma matéria em que a Câmara está a estudar há algum 

tempo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de recursos e de uma certa forma do ponto de 

vista político, como se irá resolver este problema. --------------------------------------------------------- 

- Sobre o Complexo Desportivo, a Câmara já fez muito investimento aqui, abrirão em princípio 

em novembro, as piscinas municipais ao público, com investimentos nesta área e também nos 

pavilhões. Têm sido feitas intervenções noutras áreas desportivas, como por exemplo no campo 

de ténis do Valado dos Frades e que diariamente se investe em todas as infraestruturas 

desportivas. Acrescentou ainda, que, o estádio municipal, também tem sido objeto de muito 

investimento; na área do atletismo, criando condições para a formação/disciplinas técnicas; que 

está identificada uma área de lançamento de dardo. ------------------------------------------------------- 

- O Vereador Manuel Sequeira, acrescenta que, em relação à pista não está em boas condições, 

que esta não está certificada, desde o início da sua construção, porque deveria ter 400m e a da 

Nazaré tem 404m; que se continua a fazer o esforço para resolver este assunto; que se instalou 

novo sintético, que efetivamente a pista está a precisar de alguma requalificação sendo um 

assunto preocupante. Relativamente, ás disciplinas técnicas, temos previsto apoio ao atletismo de 

formação, que se vai construir uma estrutura paralela ao sintético que permita que a prática do 

lançamento de dardo. O nosso estádio recebe atletas de todo o lado para treinar nomeadamente 

da Marinha Grande.  A pista, realmente precisa de uma requalificação, porque tem zonas 

completamente degradadas, mas que estão identificadas. ------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Duarte, reforçou a sua opinião sobre o assunto dos “31 pontos” 

para que a sua intervenção fique esclarecida, assim como, fez reforço sobre as matérias atrás 

referenciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador, João Delgado, reforça, novamente a sua posição sobre os assuntos já 

descritos anteriormente, solicitando respostas. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador, Manuel Sequeira, acrescenta que, está a ser feita uma agenda cultural, de 

publicidade trimestral, para novos eventos e contratação de artistas locais. --------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

Inscreveu-se para falar o Senhor António Manuel Caria dos Santos, para dizer que após um 

ano, seis meses e dois dias, está novamente presente numa reunião de Câmara. Que, aproveita 

para parabenizar todos os eleitos, congratular o novo executivo municipal da Nazaré, e espera 

que nestes próximos quatro anos, o resultado seja positivo. Que continuará a vir às reuniões de 

Câmara e a fazer as intervenções que entender fazer. Deixou votos de muito sucesso para todos. - 

O Senhor Presidente, passou de imediato, aos assuntos que fazem parte da reunião. 

492/2021 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número dezanove, de vinte de setembro de 2021, para leitura, 

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

Aprovada por maioria. Não participaram na aprovação da ata, os membros que não estiveram 

presentes na última reunião (art.º 34 nº. 3 CPA) ----------------------------------------------------------- 

493/2021 – PROPOSTA - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  

Para apreciação e votação foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

versando o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

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

Deliberado, aprovar, por unanimidade, a proposta da periodicidade das reuniões da Câmara 

Municipal. A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira assumiu o compromisso de enviar ao 

executivo todo o expediente para a reunião que tiver em seu poder, com três dias de antecedência. 

494/2021 – PROPOSTA - REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ PARA O 

MANDATO 2021/2025   



Para apreciação e votação foi presente o assunto acima referido, que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, aprovar, por unanimidade, a proposta de Regimento da Câmara Municipal da 

Nazaré para o mandato 2021-2025, com as seguintes alterações: o artigo indicado com o nº. 30, 

sob a epígrafe “exercício do ato de defesa” passa para artigo 31º, sendo todos os subsequentes 

remunerados; o nº. 4 do artigo 21º passa a conter dez minutos para que cada subscritor possa 

apresentar as propostas; de igual forma, o nº. 1 do artigo 23º passa a deter a seguinte redação “o 

período de intervenção do público tem a duração de até 10 minutos”; a última alteração prende-

se com o nº. 1 do artº. 24º, onde ficará consignado o facto de as reuniões serem transmitidas por 

livestream. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

495/2021 – FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO - PROPOSTA  

Para apreciação e votação foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

versando o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

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

Foi apresentada uma proposta alternativa pela Senhora vereadora Fátima Duarte, no sentido de 

se manter um vereador a tempo inteiro, nos termos da lei, e dos dois restantes vereadores ficarem 

a meio tempo. O senhor vereador João Paulo Delgado interveio no mesmo sentido, ou seja, 

defendendo a contenção de despesa e a não existência de mais vereadores a tempo inteiro. 

Assim, foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta de fixação do número de vereadores a 

tempo inteiro, com 5 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 do membro da CDU, e 2 

votos contra do Partido PPD/PSD. --------------------------------------------------------------------------- 

496/2021 – DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ - PROPOSTA  
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Para apreciação e votação foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

versando o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

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

Deliberado, por maioria, aprovar com 6 votos a favor e 1 abstenção do membro da CDU a 

proposta de designação dos Membros do Conselho de Administração dos SMN, para os próximos 

3 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

497/2021 – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA 

ASSEMBLEIA GERAL DA NAZARÉ QUALIFICA, EM., UNIPESSOAL, LDA.,  

Para apreciação e votação foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

versando o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

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

O Vereador Manuel António Sequeira declarou o seu impedimento e não participou na votação. 

Deliberado por maioria, por voto secreto, com 3 votos a favor e três abstenções aprovar a 

designação do Vereador Manuel Sequeira como representante da Assembleia Geral da Empresa 

Nazaré Qualifica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 498/2021 – PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA 

CÂMARA  

Para apreciação e votação foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

versando o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

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

Deliberado, por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do membro da CDU, aprovar a 

delegação de competência da Câmara Municipal no seu Presidente, conforme proposta 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

499/2021 – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE ELEMENTOS A INTEGRAR AS 

COMISSÕES DE VISTORIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES  



Presente informação nº283/DPU/2021, datada de 12/10/2021, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por maioria e voto secreto, com 6 votos a favor e 1 abstenção, designar os elementos 

assinalados para as comissões referenciadas na informação da Divisão de Planeamento 

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

500/2021 – FIXAÇÃO DOS DIAS DE ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS DA DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO URBANISTÍCO 

Presente informação nº 286/DPU/2021, datada de 12/10/2021, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da CDU, fixar os dias de atendimento 

da Divisão de Planeamento Urbanístico conforme proposta dessa Divisão. --------------------------- 

501/2021 - 11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – 2021 –DESPACHO COM 

CARÁTER DE URGÊNCIA PARA RATIFICAÇÃO 

Presente Despacho Nº 36/2021, de 22 de setembro, versando o assunto supra indicado, que faz 

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

Deliberado, por maioria, com a abstenção do membro da CDU, ratificar. ---------------------------- 

502/2021 – LICENCIAMENTO DE DOIS FOGOS HABITACIONAIS MAIS MURO, SITO 

NA RUA DA LIBERDADE – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo n.º 207/21, com requerimento nº 1249/21, de que é requerente Ana Cláudia 

Barbosa Ganardo, 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, por maioria, com 6 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista, 1 da CDU, e 2 

abstenções do Partido Social Democrata, indeferir o projeto de arquitetura, nos termos da 

informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------- 
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O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “-------------------------------------------------------------------------------------------- 

503/2021 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – QUINTA DAS ÁGUAS 

BELAS – VALADO DOS FRADES - “JUNÇÃO DE ELEMENTOS” – PROCESSO DE 

INDEFERIMENTO 

Presente o processo n.º 233/83, com requerimento nº 1169/21, de que é requerente Infimos 

Detalhes – Sociedade Imobiliária 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, por maioria, com 6 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 da CDU, e 2 

abstenções do Partido Social Democrata, indeferir o projeto de arquitetura, nos termos da 

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

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “------------------------------------------------------------------------------------------- 

504/2021 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – QUINTA DAS ÁGUAS 

BELAS – VALADO DOS FRADES - “JUNÇÃO DE ELEMENTOS” – PROCESSO DE 

INDEFERIMENTO 

Presente o processo n. º269/78, com requerimento nº1132/21, de que é requerente Infimos 

Detalhes – Sociedade Imobiliária S.A. acompanhado de informação técnica do Chefe da Divisão 



 

                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      
 

 

Ata n.º 20/21                                                                                                       Reunião de Câmara de 2021/10/15 

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

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

Deliberado, por maioria, com 6 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 da CDU, e 2 

abstenções do Partido Social Democrata, indeferir o projeto de arquitetura, nos termos da 

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

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “--------------------------------------------------------------------------------------------

505/2021 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, SITO NA AV. DO 

MUNICIPIO - NAZARÉ 



Presente o processo n.º 82/81, com requerimento nº 1240/21, de que é interessado Município da 

Nazaré, 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, por maioria, deferir, o pedido de licenciamento, nos termos da informação técnica da 

Divisão de Planeamento Urbanístico, com 4 votos a favor do Partido Socialista e 3 abstenções, 

sendo 2 do PSD e 1 da CDU, ---------------------------------------------------------------------------------- 

506/2021 – LICENCIAMENTO DE EDIFICIO SITO NA RUA FORNO DA CAL, RUA DA 

BUZINA, NAZARÉ 

Presente o processo n. º195/20, com requerimento nº445/21, de que é requerente Santos 

Imobiliária, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com 4 votos a favor do Partido Socialista e 3 abstenções, sendo 2 do 

PSD e 1 da CDU, indeferir o projeto de arquitetura, nos termos da informação técnica da Divisão 

de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------------------- 

 507/2021 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, SITO NA ROTUNDA DO 

SÍTIO, RUA 25 DE ABRIL E AV. NOGENT-SUR-MARNE - NAZARÉ 

Presente o processo n.º 99/21, com requerimento nº 1570/21, de que é requerente BK Portugal, 

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, por maioria, com 4 votos a favor do Partido Socialista e 1 voto contra da CDU, e 2 

abstenções do Partido Social Democrata, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da 

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

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: -------------------------------- 
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 “O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto de vencido, nos termos da legislação em vigor, referente ao ponto 

507, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal como afirmamos nas nossas declarações voto a favor: "consideramos que os nossos 

conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos são apresentados não são 

suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz...". No entanto, 

independentemente dessas limitações, claramente assumidas, somos competentes para 

compreender quando alguma coisa tão elementar, como a falta de um alvará, nos é transmitida 

da forma como vem no documento. --------------------------------------------------------------------------- 

Assim, esta força política entende que quaisquer alterações obrigatórias ou necessárias ao seu 

funcionamento, bem como todos os requisitos legais que se impõem, deveriam ser requeridos e 

apresentados pelo referido promotor (BK) antes de iniciar a sua atividade e não, como se verifica 

no ponto em análise, depois de "abrir portas" e estar em plena laboração, mesmo sem a obtenção 

do Alvará que o deveria licenciar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Para a CDU, todos, sejam eles grandes multinacionais ou microempresas, devem cumprir as suas 

obrigações legais, sendo que, a haver iniciativas de discriminação positiva, essas recairiam 

sempre nas estruturas de pequena dimensão pelas dificuldades de diversa ordem com que se 

confrontam habitualmente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Às grandes multinacionais, como é o caso, pelos recursos que mobilizam, pela capacidade 

financeira que dispõem, deverão ter, também nesta matéria, responsabilidades acrescidas. 

Também por estas atitudes se poderá verificar que não só os Estados, como as autarquias locais, 

estão reféns dos "caprichos" e "vontades" destas grandes estruturas, sentindo-se impotentes para 

os contrariar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aquilo que deveria ter acontecido, quanto a nós, para além de termos sido liminarmente contra a 

instalação do referido estabelecimento, pelo impacto negativo que terá no pequeno comércio 



local e por se encontrar a escassos metros de EBS Amadeu Gaudêncio — com consequências 

muito gravosas para a saúde alimentar dos mais jovens — era a paralisação imediata da obra 

por incumprir com aquilo que só posteriormente à sua abertura se quer regularizar. ---------------- 

Pelas razões acima, votamos contra este ponto da ordem de trabalhos.” ------------------------------- 

508/2021 – AUTO DE VISTORIA PARA RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO – CALHAU OU LAGAR – NAZARÉ  

Presente processo nº 66/05, com requerimento nº 1496/20, auto vistoria n.º 15/21, titulado por 

Sonae RP – Retail Properties, 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 o ponto. -------------------------------------------------------------- 

509/2021 – CERTIDÃO DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE/AMPLIAÇÃO DE 

NÚMERO DE COMPARTES – CASAL DO MILHEIRO - FAMALICÃO 

Presente o processo n.º 334/21, com requerimento nº 1599/21, de que é requerente Nuno Filipe 

David Barros 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, por unanimidade, dar parecer favorável ao aumento do número de compartes, nos 

termos da proposta de decisão do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de 

substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  
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Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “-------------------------------------------------------------------------------------------- 

510/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO E MURO 

DE VEDAÇÃO, SITO NA RUA 15 DE AGOSTO, Nº 27, REBOLO - FAMALICÃO 

Presente o processo n.º 622/18, com requerimento n.º 1634/21, de que é requerente - Muriel Dina 

Rolande Barthélemy Ferreira, 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, por maioria, com 5 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 da CDU, e 2 

abstenções do partido social democrata, aprovar o licenciamento das obras, de acordo com a 

proposta da DPU. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 



Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “-------------------------------------------------------------------------------------------- 

511/2021 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR, SITO NA PRAÇA MARIA DO MAR, LOTE 5, CALHAU - NAZARÉ 

Presente o processo n.º 337/20, com requerimento nº 1528/21, de que é requerente – Carreira & 

Fonseca, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com 5 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 da CDU, e 2 

abstenções do partido social democrata, deferir o pedido de licenciamento das obras, de acordo 

com a proposta da DPU. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 
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“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; -----------------------------------------------------------------------------------

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “------------------------------------------------------------------------------------------- 

512/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO EM 

MORADIA UNIFAMILIAR, SITO NA AV. MANUEL REMÍGIO, Nº 3 - NAZARÉ 

Presente o processo n.º 221/20, com requerimento nº 1478/21, de que é requerente – Luís Manuel 

Henriques Martinho, 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, por maioria, com 5 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 da CDU, e 2 

abstenções do partido social democrata, deferir o projeto de arquitetura, de acordo com a 

proposta da DPU. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “------------------------------------------------------------------------------------------- 

513/2021 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO, SITO 

NA AVENIDA VIEIRA GUIMARÃES - NAZARÉ 

Presente o processo n.º 330/21, com requerimento nº 1592/21, de que é requerente – Marcelino 

dos Reis Laranjo Ferreira, 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 maioria, com 5 votos a favor, sendo 4 do Partido Socialista e 1 da CDU, e 2 

abstenções do partido social democrata, deferir o projeto de arquitetura, de acordo com a 

proposta da DPU. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: --------------------------------- 

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “-------------------------------------------------------------------------------------------- 

514/2021 – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – CASAIS DE 

BAIXO - FAMALICÃO 

Presente o processo n.º 2/06, com requerimento nº 1316/21, de que é requerente Imonaza-

Construção e Venda de Imóveis, Lda. E outro, 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, por unanimidade, retirar o ponto. -------------------------------------------------------------- 

515/2021 – RECONSTRUÇÃO/ALTERAÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO RUA 

HUMBERTO DELGADO N.º119 – FAMALICÃO  

Presente o processo n.º328/21, com requerimento nº 1643/21, de que é requerente Direção 

Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, 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, por unanimidade, aprovar a proposta de emissão de parecer desfavorável, nos 

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

O Senhor João Paulo Delgado efetuou a seguinte declaração de voto: ---------------------------------

“O vereador do PCP eleito nas listas da CDU para a Câmara Municipal da Nazaré, vem 

apresentar declaração de voto referente aos pontos 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 e 515, 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que os nossos conhecimentos técnicos para analisar os processos de obras que nos 

foram apresentados não são suficientes para formar uma opinião profissional abalizada e capaz;  

Considerando, ainda, que da leitura feita a este procedimento, reconhecemos constarem as 

informações profissionais consagradas nos documentos pelos técnicos especializados da 

autarquia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos diretores de serviços, ou 

chefes de divisão, que os aceitam como bons e os propõem para poderem ser enviados ao 

executivo para deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Considerando, por fim, que o eleito pela CDU aceita, de boa-fé, os documentos referentes a estes 

procedimentos, porque lhe foram enviados por despacho do Sr. Presidente da Câmara que assim 

agendou o assunto para a presente reunião do executivo municipal. ------------------------------------ 

Então, é com base nos considerandos acima elencados, que votamos favoravelmente este ponto da 

ordem de trabalhos. “------------------------------------------------------------------------------------------- 

516/2021 – ATRIBUIÇÃO DE DENOMINAÇÃO TOPONÍMICA  

Presente a informação n.º 269/DPU-UF/2021, datada de 24.09.2021, acompanhada 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, por unanimidade, atribuir o topónimo “Beco Fonte do Povo”, nos termos da 

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

517/2021 – PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE BENS POR HASTA PÚBLICA – 

FERRO VELHO 

Presente Informação nº 228/DOMA-OBM/2021 datada de 2021.09.17, acompanhada de 

informação técnica da Divisão de Obras Municipais e de Ambiente, (DOMA), que faz parte da 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não adjudicação e consequente anulação do 

procedimento de venda por Hasta Pública, conforme informação técnica da Divisão de Obras 

Municipais e de Ambiente (DOMA). Deliberado, ainda, proceder a novo procedimento de venda 

por Hasta Pública, com a alteração do valor base de alienação, que passa de 100€/tonelada para 

80€/tonelada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

518/2021 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES PANDÉMICAS E DE CALAMIDADE PÚBLICA 

DO CONCELHO DA NAZARÉ 



Presente informação Nº114/GAS/2021, datada de 2021.10.12, referente ao assunto supracitado, 

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

Deliberado, por unanimidade, dar início ao processo de alteração ao Regulamento Municipal de 

Emergência Social em situações de calamidade pública, nos termos legais e conforme informação 

técnica do Gabinete de Ação Social. ------------------------------------------------------------------------- 

519/2021 – AVALIAÇÃO DA CANDIDATURA NO AMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES PANDÉMICAS E DE 

CALAMIDADE PÚBLICA 2021 – GRUPO DESPORTIVO “OS NAZARENOS” (05/2021- 

DESPORTO) 

Presente Informação nº 66/SAFD/2021de 2021.09.15, sobre o assunto supracitado, que faz parte 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura, conforme informação técnica do Setor de 

Atividade Física e Desportiva. ---------------------------------------------------------------------------------

-520/2021 – AVALIAÇÃO DA CANDIDATURA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES PANDÉMICAS E DE 

CALAMIDADE PÚBLICA 2021 - CLUBE DE DESPORTOS ALTERNATIVOS DA NAZARÉ 

(06/2021 DESPORTO)  

Presente Informação nº 68/SAFD/2021 de 2021.09.27, sobre o assunto supracitado, que faz parte 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o deferimento da candidatura, conforme informação 

técnica do Setor de Atividade Física e Desportiva. 

521/2021 – MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O GRUPO 

DESPORTIVO “OS NAZARENOS” – REGULAMENTO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL EM SITUAÇÕES PANDÉMICAS E DE CALAMIDADE PÚBLICA DO 

CONCELHO DA NAZARÉ 2021 
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Presente Informação nº 67/SAFD/2021 de 2021.09.15, sobre o assunto supracitado, que faz parte 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração, conforme 

informação técnica do Setor de Atividade Física e Desportiva. ------------------------------------------ 

O Senhor Vereador, João Delgado, efetuou a seguinte intervenção escrita: --------------------------- 

“Relativamente a estes protocolos, identificamos aqui uma cláusula que, a nosso ver, deveria ser 

eliminada. Trata-se do nº. 8, da Cláusula Terceira do protocolo, que obriga claramente a todo o 

tipo de colaboração, em todo o tipo de atividades promovidas pela autarquia, e isso não deve ser 

imposto por protocolo nenhum como obrigação para ninguém que trabalhe voluntariamente nas 

associações locais, como é o caso geral. --------------------------------------------------------------------- 

Assim, propomos a eliminação deste nº. 8, ou, em alternativa, uma melhor redação que 

desobrigue, e que proponha a colaboração, por exemplo. ------------------------------------------------ 

Deixamos ao critério do executivo esta proposta, pois julgamos que ninguém aqui pretende que se 

imponha seja o que for aos dirigentes e aos atletas que já dão tanto trabalho voluntário à 

comunidade e que quando pedem alguma coisa é apenas para proporcionar a continuidade da 

sua ação”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

522/2021 – MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CLUBE DE 

DESPORTOS ALTERNATIVOS DA NAZARÉ - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÕES PANDÉMICAS E DE CALAMIDADE PÚBLICA 

DO CONCELHO DA NAZARÉ 2021 

Presente Informação nº 69/SAFD/2021de 2021.09.27, sobre o assunto supracitado, que faz parte 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração, conforme 

informação técnica do Setor de Atividade Física e Desportiva. ------------------------------------------ 



523/2021 – PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA GIRODMÉDIAS – ALTERAÇÃO DE UM 

LOCAL DE COLOCAÇÃO DE MUPI 

Presente informação Nº 468/DAF2021, referente ao assunto supracitado, que faz parte da pasta 

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

Deliberado, por maioria, aprovar a alteração do local de colocação de MUPI, com 1 voto contra 

da CDU, conforme informação da Divisão Administrativa e Financeira. 

524/2021 – USO DA RESERVA DE RECRUTAMENTO - DESPACHO COM CARÁTER DE 

URGÊNCIA PARA RATIFICAÇÃO 

Presente Despacho Nº 39/2021, referente ao Preenchimento de um posto de trabalho de 

Assistente Operacional – Gabinete da Educação, que faz parte da pasta de documentos da 

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

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

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram treze horas e cinquenta e oito minutos, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que depois de aprovada, vai ser assinada pelo próprio e pela Secretária. 

 


