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ATA N. º25/2021 

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

reunião ordinária 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 cinco minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara, declarou aberta a reunião de Câmara do dia 20.12.2021 e 

prestou ao Órgão Executivo Municipal os seguintes esclarecimentos com relevância autárquica: - 

- Cumprimentou todos e todas que estavam presentes, dando nota que o evento “Nazaré Challenge 

“esteve em alerta amarelo, por causa do nevoeiro, onde uma espessa camada de nevoeiro obrigou 

os organizadores do evento a cancelar a competição este Domingo, tendo sido adiado para 

segunda-feira dia 13 de dezembro, naquele que seria o regresso das provas de ondas grandes ao 

emblemático Canhão da Nazaré, quase dois anos depois da última vez, que desta vez, tudo vai 

acontecer debaixo de contexto pandémico, pelo que haverá condicionamentos no acesso ao local 

onde poderá visualizar a ação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, e com parecer favorável da DGS, a assistência do Nazaré Tow Surfing Challenge esteve 

limitada até 5000 expetadores na Praia do Norte, com acessos limitados desde a Nazaré. ---------- 

Segundo a organização, a competição foi disputada numa zona com perímetros de segurança e 

acesso limitado a pé a 5000 pessoas, mediante apresentação de certificado digital de vacinação ou 

recuperação de Covid-19, ou de teste negativo. Que este dispositivo de segurança, que foi 



ponderado e desenhado por força da pandemia, terminou com sucesso, não impedindo o acesso ao 

Sítio da Nazaré, quer a nível de automóveis, quer a nível dos próprios moradores. -------------------- 

- Usou da palavra, o Senhor Vereador Manuel Sequeira que deu nota: de duas campeãs 

nacionais, Nazarenas, Sara Conceição (Clube de Atletismo da Nazaré) sagrou-se, este sábado, 

campeã nacional de lançamento do dardo 500g, no escalão de iniciadas – sub-16.No Olímpico 

Jovem, a jovem nazarena lançou a 38m37cm e superou a 2.ª classificada por mais de dois metros, 

tendo sido convocada pela Federação Portuguesa, para um estágio de aprendizagem no dia 11 e 

12.12.2021 e Bárbara Anastácio, uma Nazarena radicada nos Estados Unidos, que realizou para a 

Ralph Lauren, o vídeo de campanha que apresentou os uniformes do Team USA para a cerimónia 

de encerramento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno 2022 em Pequim, criados com o 

compromisso com a sustentabilidade; sendo dois casos que merecem ser realçados. -------------------          

- Usou da palavra a Senhora Vereadora Regina Piedade, para dar conta que no dia 10 de 

dezembro no âmbito da manifestação de interesse da Câmara Municipal da Nazaré em aderir à 

Rede Regional do Centro de Apoio ao Tráfico de Seres Humanos, foi aberto espaço a uma breve 

apresentação do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal na área da intervenção social, 

tendo sido apresentado por ela, a todos e a todas uma visão integrada dos serviço/apoios e 

medidas ao dispor da população, com uma votação unânime, a Câmara Municipal da Nazaré é a 

89.º entidade a integrar esta rede de cooperação e de partilha de informação, com atuação na 

região Centro do País, tendo como finalidade a prevenção, a proteção e a reintegração das vítimas 

de tráfico de seres humanos. -------------------------------------------------------------------------- 

No dia 14 de dezembro, decorreu no Bairro Municipal “Mãe D’Água” a colocação dos enfeites 

alusivos a esta quadra festiva, o Natal, realizados pelos inquilinos com + de 65 anos, daquele 

núcleo populacional, que frequentam o atelier “Viver, reviver e aprender”, atividade que se realiza 

semanalmente, às 3.ªfeiras no Gabinete de Gestão do Bairro, dinamizado pelas técnicas do 

Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal. Este atelier tem como principal objetivo combater 



 

                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      
 

 

Ata n.º 25/21                                                                                                       Reunião de Câmara de 2021/12/20 

o isolamento social desta população, bem como potenciar as suas artes e saberes. A Vereadora 

Regina Piedade, referiu que "este trabalho de proximidade realizado com a população do Bairro 

“Mãe D’ Água” tem na sua génese, um dos princípios fundamentais da intervenção social, ou seja, 

a capacitação, o empoderamento do cidadão, o reforço positivo das suas capacidades, pois só 

desta forma conseguiremos, cada vez mais, construir pontes de humanidade". -------------------------- 

 - No dia 18 de dezembro decorreu a “Feira do Livro” solidária na Biblioteca Municipal da 

Nazaré poderiam levar um livro há troca de um alimento. Os alimentos chegarão posteriormente às 

famílias carenciadas, devidamente identificadas. ------------------------------------------------------------- 

- Do conhecimento de todos e todas, que na Reunião de Câmara de dia 06/12/2021 foi solicitada 

por parte da adjudicatária 11FLInvest, Lda., a prorrogação da execução da empreitada, pelo 

período de 60 dias motivado pelo atraso dos fornecedores, na entrega de matérias primas e 

equipamentos. Tal levou à necessidade de alteração provisória do percurso dos autocarros. A 

CMN mesmo em isolamento profilático, com o empenho do Engenheiro João Santos, em conjunto 

com a Rodoviária do Tejo, na pessoa da responsável Cristina Frazão e as forças de segurança o 

percurso passou fazer-se na Avenida da Nazaré, com paragem na em frente da GNR de Valado dos 

Frades, alteração essa comunicada de imediato a todas as entidades competentes e a toda a 

população e terá durabilidade de um mês. ------------------------------------------------------------------- 

- Usou da palavra, o Vereador Orlando Rodrigues, para dar conhecimento que na última sexta-

feira se realizou uma reunião entre o Município da Nazaré, a Agência Portuguesado Ambiente, 

Auto Estradas do Atlântico e com a presença da Junta de Freguesia do Valado no que diz respeito 

ao rio D’Areia, no sentido de analisar o processo, juntar todas as peças das atividades 

desenvolvidas. A obra vai ser efetuada em duas fases, em que uma primeira será executada até 

abril, e outra será executada mais para o verão. ------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Fátima Duarte, que cumprimentou todos e todas e desejou 

Boas Festas e um Bom Ano Novo. -------------------------------------------------------------------- 



Apresentou algumas questões, mas deu primeiramente nota, sobre o que se passou na última 

Assembleia Municipal da Nazaré sobre o ponto da reunião de Câmara nº. 606/2021, no que refere 

ao empréstimo aos Serviços Municipalizados da Nazaré e sobre a documentação recebida, que na 

sua primeira cláusula faz referência que esse mesmo empréstimo, de trezentos mil euros, seria para 

realizar investimento na reparação/conservação das infraestruturas de saneamento e não se 

verificou isso. Que votaram favoravelmente e em consciência, mas depois de ouvir as questões 

pertinentes da CDU, verificaram que esse empréstimo foi para tudo menos para o que estava 

previsto. Que provavelmente, o voto dado seria outro e não o que foi dado; acrescenta, para que 

não haja outra interpretação, que os Vereadores Fátima Duarte e João Paulo Reis, eleitos pelo 

PSD, votaram favoravelmente o ponto 606/2021 da Reunião de Câmara de 29.11.2021, no que diz 

respeito ao orçamento dos Serviços Municipalizados da Nazaré, com base na informação que 

consta na primeira cláusula sobre o contrato de empréstimo e que também lhes foi transmitido pelo 

Senhor Presidente Walter Chicharro, de que este empréstimo contraído pelos Serviços 

Municipalizados no valor de trezentos mil euros se destinava exclusivamente para financiar 

investimento na conservação e reparação de infraestruturas para abastecimento e saneamento, 

para resolver as constantes interrupções no abastecimento de água em alguns lugares do Concelho 

da Nazaré que tantos constrangimentos têm causado aos munícipes, o sentido de voto proferido 

neste ponto foi favorável, lamentando que os Serviços Municipalizados, apesar de cobrar as tarifas 

de água mais altas do distrito, tenha contraído um empréstimo para resolver estes problemas, mas 

que com consciência e para este efeito teriam sempre votado favoravelmente, lamentando que 

tenha tido conhecimento em Assembleia Municipal que estes trezentos mil euros, não foram 

utilizados para o que foram propostos. --------------------------------------------------------------- 

Perguntou à Vereadora Regina, no que diz respeito aos apoios sociais, se existem algum fundo de 

emergência de medicação no sentido de ajudar as pessoas com carência financeira, em idade, em 

reformas pequenas? ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Questionou também, o Senhor Presidente sobre os seguintes pontos: ------------------------------------ 

1 – Sobre o espaço junto ao Porto de Abrigo, prometido aos vendedores ambulantes? Qual o ponto 

da situação? 2 – Sobre a animação prevista para a magia do Natal? -------------------------------------

O Senhor Vereador João Delgado, usou da palavra, desejando um bom trabalho a todos, desejou 

Festas felizes e um Bom Ano Novo a todos e antes de solicitar ao Executivo, esclarecimentos sobre 

alguns assuntos, começou por colocar uma proposta para um voto de louvor ao Mestre Adelino 

Mota, que colocou à consideração da Câmara que leu e que se transcreve: ---------------------------- 

“Esta câmara, para ser justa com os munícipes que se destacam nas mais diversas áreas da nossa 

vida colectiva, deverá continuar a reconhecer todos os que elevam o nome do concelho, não 

deixando cair no esquecimento todo o esforço, dedicação e a paixão que colocam nas esferas onde 

se fazem notar pela excelência, qualidade e criatividade do trabalho a que dedicam grande parte 

da sua vida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se devemos reconhecer o mérito individual, mais se deve valorizar a entrega de todos os que, pela 

via do seu trabalho, abrem portas, indicam caminhos, despoletam soluções inexistentes, sopram os 

ventos da mudança com impactos decisivos na vida de muitas pessoas, designadamente em 

processos de formação determinantes para as opções de vida que queremos abraçar. --------------- 

O Maestro Adelino Mota é uma dessas pessoas que produziu cerâmica com pouco barro, 

metalurgia com a escassez do aço, navega ao contrário da maré e com ventos laterais, o que torna 

tudo mais complexo, mas, tal como a realidade nos tem mostrado, nada se lhe afigura impossível 

de atingir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Maestro Adelino Mota fundou a Escola de Música e a Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia 

de Valado dos Frades que recentemente completou 3 décadas de existência; fundou a Escola de 

Música e a Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de Famalicão; fundou a Big Band do 

Município da Nazaré; ------------------------------------------------------------------------------------------- 



O Maestro Adelino Mota tem sido ao longo de todos estes anos, quase um quarto de século, o 

director artístico do festival de Jazz de Valado dos Frades, referência maior da cultura no 

concelho da Nazaré, umbilicalmente ligado ao movimento associativo de base popular – à 

Biblioteca de Instrução e Recreio de Valado dos Frades; --------------------------------------------------- 

O Maestro Adelino Mota foi o director artístico do festival internacional de Big Band´s realizado 

na Nazaré; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Maestro Adelino Mota é coordenador e Maestro da Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de 

Valado dos Frades e da Big Band do Município da Nazaré; ------------------------------------------------ 

Elevando o nome do concelho da Nazaré, através da Cultura e da produção musical, e pela mão do 

Maestro Adelino Mota, a Big Band do Município já teve honras de abertura do festival de Jazz do 

S. Luís e já actuou numa sala maior para a música internacional – a Casa da Música do Porto; ---- 

Muitos jovens trilharam um caminho consistente na música, alguns tornando-se mesmo 

profissionais, graças ao trabalho e influência decisiva do Maestro Adelino Mota; ------------------- 

Outros, mesmo não seguindo a música profissionalmente, mas tendo formação musical pela mão do 

Maestro Adelino Mota, com toda a certeza tornaram-se melhores pessoas, mais atentas e sensíveis, 

pela via da formação artística; -------------------------------------------------------------------- 

O Maestro Adelino Mota contribuiu decisivamente para o engrandecer da Cultura, feita pela 

comunidade, para a comunidade e para o resto do mundo e este é um dos traços mais distintivos da 

sua obra que merece ser aqui enaltecida, valorizada e reconhecida através deste voto de louvor, 

proposto pela CDU, mas que, se aprovado, tornar-se-á um voto de louvor desta câmara ao 

percurso, intervenção e obra do Maestro Adelino Mota em prol do desenvolvimento do ensino da 

música no concelho da Nazaré. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se aprovado, o mesmo deverá ser comunicado ao homenageado, marcando-se posteriormente o 

acto simbólico de entrega deste voto de louvor.” ------------------------------------------------------------ 
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De seguida pediu alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos, nomeadamente: ---------------------

1 – Sobre, se o Senhor Presidente, mantém a confiança política e técnica no seu Assessor jurídico 

Carlos Tomás? Em que estruturas do grupo municipal ainda presta serviços? -------------------------

2 – Qual ponto de situação das obras da Praça Sousa Oliveira, que foram já iniciadas? --------------

3 – Sobre o ensino pós-laboral no Concelho da Nazaré - Agrupamento? Pergunta direcionada para 

o Senhor Vereador Manuel Sequeira ---------------------------------------------------------------------------

4 – Sobre a obra do “Aldi” e informação enviada para a Câmara? --------------------------------------

5 – Se, já foram contactados os moradores, que vivem perto do “Aldi”, por parte da Câmara 

Municipal- AçãoSocial, no que diz respeito aos transtornos causados pela mesma? Pergunta 

direcionada para a Vereadora Regina. ------------------------------------------------------------------------

6 – Sobre a Pederneira, e possível corte de trânsito?Se existem alternativas para não se 

verificarem constrangimentos de trânsito em algumas ruas da Pederneira? ----------------------------

7 – Sobre os animais abandonados, principalmente as colónias de gatos e medidas tomadas no 

canil no que diz respeito ao aumento do mesmo? ------------------------------------------------------------

8 – Se as recomendações colocadas na Assembleia Municipal, foram já estudo de reflexão e se 

pensa adotar as propostas nelas incluídas? -------------------------------------------------------------------

9 – Sobre a credenciação do Cine-Teatro da Nazaré? ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente interveio, para responder aos pedidos de esclarecimento, deixando já os 

votos de Boas Festas e de Bom Ano para todos, iniciando por responder à Vereadora Fátima 

Duarte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que não há nenhum espaço prometido para os vendedores ambulantes, que o que têm é um 

espaço transitório no Porto de Abrigo, com disponibilização por parte dos proprietários desses 

espaços/terrenos; que a Câmara está a definir, com a Vereadora Regina e com o Engenheiro João 

Santos, que tipo de quiosques vão lá ser colocados, de forma a criar condições para continuar a 

ser um espaço “Premium”. Deu, nota que, já está o WC pronto a funcionar, constituindo-se uma 



mais-valia para aquela zona; que, a Câmara pretende colocar uma estrutura tipo esplanada, 

fechada, no inverno e aberta no verão para que os comerciantes possam ter melhores condições. --- 

- Que, sobre a animação de Natal, lamenta que por causa da pandemia se esteja limitado, relembra 

o que se fez em anos anteriores; que estavam previstas uma série de atividades; que algumas ainda 

vão acontecer, nomeadamente aquelas que possam dar contributo à economia local, tentando 

responder às solicitações dos comerciantes. ------------------------------------------------------------------ 

- Em resposta ao Senhor Vereador João Paulo, diz que, sobre o voto de louvor que está o executivo 

de acordo com o mesmo, que conhecem e reconhecem o trabalho de Adelino Mota. ------------------- 

- Que, mantém a confiança política no Dr. Carlos Tomás e que este exerce funções na Câmara e na 

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

- Sobre a Praça Sousa Oliveira, disse que, os comerciantes foram contactados, por carta escrita, 

pela Câmara Municipal para explicar o que está a ser feito, alterado, e o timing do inicio e fim das 

obras; acrescenta que, o atraso da obra desta Praça, não deixa de ser benéfico para os 

comerciantes, tendo em linha de conta a alteração do projeto, que teve de ser repensado do ponto 

de vista das esplanadas; que esta situação leva o seu tempo, que têm reunido com o empreiteiro e o 

Senhor Engenheiro João Santos, mas que acredita que a breve prazo tudo se vai resolver. --------

Que as obras da Avenida Vieira Guimarães serão retomadas a 04 de janeiro de 2022, para que 

possam ser terminadas o mais rapidamente possível. -------------------------------------------------------- 

- Sobre o “Aldi” diz que não vai tecer mais comentários, que já fez os que tinha que fazer, em 

reunião anterior, sobre as várias questões colocadas. As respostas dadas foram pela Empresa e é 

da sua responsabilidade. Os arranjos envolventes são da responsabilidade do empreiteiro. ---------- 

- A Pederneira e o Alto Romão já se encontram registados para se poder solucionar, atendendo aos 

constrangimentos que as obras podem causar. --------------------------------------------------------------- 

- Que, sobre as propostas da CDU, sobre a pandemia, em sede da Assembleia Municipal, disse, que 

já há algum tempo que o executivo tem vindo a conversar sobre essa matéria, que ouvem as 
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propostas, que têm o seu entendimento; que governam pelo projeto proposto e que a breve prazo 

virá a Câmara aquilo a que se propõem. --------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Vereador Manuel Sequeira, interveio, para prestar esclarecimentos: -------------------- 

- Que sobre o ensino pós-laboral, foi colocada a questão na reunião do Conselho Nacional de 

Educação, tendo havido algum espanto sobre a mesma, mas ficou a promessa do Agrupamento de 

olhar para o assunto, principalmente em perceber se há interessados e saber se existem condições 

para avançar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sobre a rede e certificação do Cine Teatro, disse, que todo este processo passará por iniciativas 

em que uma delas tem a ver o IGAC- Inspeção Geral das Atividades Culturais, e o parecer positivo 

que tem de dar; que estão em interação com o IGAC, sendo um processo novo. Que, entre o 

executivo, o Engenheiro João Santos e a proteção civil se está a tentar perceber que tipo de coisas 

são necessárias para essa mesma certificação; que têm noção das exigências. -------------------------- 

- Que, sobre a questão do louvor, e sempre que vier aqui um voto de louvor sobre um assalariado 

do Município, que vota por baixo. Que o Maestro Adelino Mota, trabalha com a Câmara há muito 

tempo, merece toda a consideração. Que incluía neste leque de louvores também José Maria 

Pequicho, responsável pelo ensino da música, de 90% dos músicos da Nazaré. Que, lamenta que a 

CDU só tenha despertado para este assunto no 30º aniversário da Orquestra Juvenil de Valado dos 

Frades; que esta orquestra tem vindo a desenvolver um trabalho de excelência; que foi patenteada 

no último 12 de dezembro; que felizmente para todos já existia, e que já tem um histórico. ----------- 

- Usou da palavra a Vereadora Regina Piedade, para esclarecer que em relação aos 

medicamentos está no regulamento nº. 204/2019 em que o Regulamento se encontra dividido em 

três grandes planos de intervenção social. O primeiro preceitua o Apoio à Natalidade, o segundo a 

criação do Fundo Social de Apoio às Famílias em Situação de Vulnerabilidade e por fim, o 

terceiro, que preceitua o Apoio à Mobilidade. Que, no que diz respeito aos medicamentos e na 

parte de Apoio às Famílias em situação de Vulnerabilidade, aplicando-se de forma subsidiária, 



encontra-se no artigo 14º alínea d) “Aquisição de medicamentos, meios complementares de 

diagnóstico e de terapêutica ou outras despesas de saúde, de caráter continuado, desde que 

acompanhados de receita ou declaração médica;” que este plano existe e que há sempre 

disponibilidade para prestar essa ajuda. --------------------------------------------------------------------- 

- Sobre a questão colocada dos moradores próximos do “Aldi”, disse, que na área da Ação Social 

não se vislumbra qualquer intervenção nesse processo, no entanto, existe a possibilidade de 

intervenção se houver um requerente a procurar a Ação Social, que terá de ser a pessoa a se 

dirigir pessoalmente e não haver uma intervenção direta. Que, não tem conhecimento que houve 

algum requerente a dirigir-se pessoalmente. ---------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente, interveio, para acrescentar que a Câmara já fez a compra de 

medicamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Usou da palavra, o Senhor Vereador Orlando Rodrigues, que disse: em relação à questão dos 

animais abandonados, refere que o canil, está em expansão, que têm ocorrido situações menos 

agradáveis no que se refere a furto de animais dentro do canil, que invadem este espaço durante a 

noite, para furtar cães; que é um espaço com videovigilância; que não é só o abandono dos 

animais que se tem de realçar mas também situações graves de comercialização ilegal de animais, 

não só na Nazaré como em outros Concelhos, e que quando as pessoas estão de má fé, é impossível 

controlar estes comportamentos. Que, a expansão do canil, tem estado a aguardar um detalhe, uma 

vez que se trabalha com voluntários e funcionários camarários; que existe a necessidade de se 

fazer uma alteração ao projeto inicial de forma a haver um espaço onde se possa ter os cães 

quando se faz a limpeza das celas – “espaço intermédio de laser", para que se torne mais 

operacional as manobras de limpeza. Que, se vai iniciar essa construção de espaço, havendo já 

todas as autorizações necessárias. Que, em relação à questão dos animais em colónias, disse, que, 

essencialmente gatos, que só no último ano se fez 137 esterilizações em gatos de colónias e que 

como a Gruva, que agora detém um papel muito mais ativo deixando de ser só como voluntariado e 
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passando a estar como Associação, vai auxiliar neste processo, nomeadamente na captura e 

sinalização dessas colónias; que vão tentar implementar colónias informais, espaços onde as 

pessoas possam alimentar os animais. ------------------------------------------------------------------------- 

- Que, em relação à questão do empréstimo dos Serviços Municipalizados, disse, que foi um 

processo que não passou diretamente por ele, mas o que disse na Assembleia é o que vai dizer na 

reunião, que, muitas vezes não se tem noção da realidade, do aparecimento da pandemia, que nos 

Serviços Municipalizados não houve layoff, não houve despedimentos e que as despesas existentes 

continuaram a existir – com poucas receitas – que, é necessário para fazer face a estas situações 

que sejam tomadas opções; que era necessário garantir a operacionalidade no terreno; que era 

preciso ter capacidade financeira para a executar, e que para garantir essa situação tem de se 

pagar a quem nos fornece a água, a quem faz o tratamento dos resíduos sólidos, do saneamento; 

que foram tomadas opções. Quando se diz, que se pediu um empréstimo para fazer face a estas 

situações, e outras, foi exatamente o que aconteceu, foi a verdade, sendo uma questão de 

prioridades. Que, se quis garantir, que os serviços prioritários estavam operacionais. Que, 

obviamente a pandemia trouxe uma quebra de receitas; de redução de taxas e tarifas, com grande 

impacto financeiro. Que, para se poder baixar taxas e tarifas tem de haver capacidade financeira. 

Que, a Câmara tentou dar resposta aos impactos da pandemia. ----------------------------------------- 

- O Senhor Presidente, interveio para dar uma nota inicial: que quem quiser gatos ou cães do 

canil que não os roubem mas sim que venham pedir, pois estão para adoção; deu nota também, que 

em relação aos Serviços Municipalizados, relembra a sua intervenção na passada Assembleia 

Municipal, em que esclareceu a situação do empréstimo; fez menção das “não verdades” em 

declarações de voto; que a questão do contrato, é uma questão técnica, que veio da reunião de 

Câmara; que o que para ele, existe é uma total confiança nos serviços; que por parte do Dr. 

Cláudio; que continuou a dizer que existem opções que devem ser tomadas e que, reitera as 

palavras do Senhor Vereador e Vogal dos SMN, Orlando Rodrigues dos Serviços Municipalizados, 



em que esclareceu efetivamente porque foram feitas prioridades; que parece que querem que os 

serviços colapsassem. Que, o Partido Socialista contratualizou através do FAM e que permitiu á 

Câmara pagar cerca de 700 mil euros de água aos Serviços Municipalizados; que, permitiu que os 

Serviços reforçassem, com as necessidades que foram precisas e em particular em termos de 

recursos humanos e de recursos materiais. Que, é importante perceber, não se pode querer que as 

coisas aconteçam do nada quando não há receita. ----------------------------------------------------------- 

- Que, à medida que caem os impedimentos para cortes de água para a rua, começam a aparecer 

os pedidos de pagamentos adicionais e planos de pagamento. Há que ter a noção de que se quer 

fazer investimento, mas é preciso primeiro gerar receitas. ------------------------------------------------ 

- Usou, da palavra o Senhor Vereador Paulo Jorge Reis, que fez menção ao que Vereador 

Orlando disse, que está tudo muito certo, mas questiona sobre o que vem explanado no pedido de 

empréstimo; que não se pode pedir um empréstimo para uma coisa e depois utilizar para outra 

coisa; que é por isso que o PSD não concorda com esta situação; que é isso que aqui reforçam, e 

realça que mesmo assim não mudaram o sentido de voto. ------------------------------------------------- 

- A Vereadora Fátima Duarte, usou da palavra para prestar um esclarecimento: não querem que 

os serviços colapsem, que querem que o executivo PS faça um bom trabalho; que o que aqui está 

em causa é que se diga a verdade, que, deveria estar esclarecido onde foi utilizado o empréstimo, 

para poderem votar de forma correta, provavelmente contra. Que, querem que seja feito um bom 

trabalho para poder dar melhores condições de vida à população. Que só querem é a verdade. --- 

- Usou da palavra o Vereador Orlando, dizendo que, quer reforçar, dizendo que aqui, ninguém 

mentiu, que transmitiu a verdade, que se não tivessem tomado opções as coisas estariam muito 

graves; que se garantiu o serviço e que se vai continuar a garantir. ------------------------------------ 

- Que, em relação à viagem a Pontevedra que fizeram, considera que a mesma foi muito útil, que 

lhe permitiu ficar com outra noção sobre a mobilidade, que, a Nazaré neste aspeto tem muito a 

evoluir, mas estamos a caminhar nesse sentido, dando o exemplo da marginal. ----------------------- 
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- O Senhor Presidente, interveio, para acrescentar, que se calhar o problema da Nazaré, há 20 

anos atrás, foi se ter fechado, que, se calhar faltou ir lá fora, para se perceber o que se passa no 

que diz respeito ao desenvolvimento; que, é preciso ver algumas medidas que já se foram 

implementando enquanto mobilidade sustentável. Que, esta viagem foi um investimento. ------------ 

- Usou da palavra, o Senhor Vereador João Paulo Delgado, para dizer que o importante é falar do 

presente e do futuro, e a CDU não só despertou agora para a área da música ou da cultura, nem 

dos elementos de valores que a compõem e que por uma série de condicionantes quiseram trazer a 

proposta de um voto de louvor para o maestro Adelino Mota por todo o trabalho que tem 

desenvolvido. Que, o Senhor Vereador vice-presidente Manuel Sequeira, responsável pela cultura 

há algum tempo, sabe muito bem quem tem nomeadamente em sede de Assembleia Municipal, 

puxado pela cultura, exigido o equilíbrio entre o orçamento do desporto e da cultura; trazendo e 

feito aprovar mais recomendações e mais propostas na área da cultura; questionou, quem tem 

eleitos municipais com formação superior na Cultura e trabalho desenvolvido na cultura a título 

gracioso? Que, na questão concreta da música de Valado dos Frades, pode falar de Vasco Sousa, 

eleito há tantos anos na Assembleia Municipal que é um dos organizadores do festival de jazz a 

trabalhar com Adelino Mota e que tanto tem dado a esta área, Sara Vidal música profissional que 

tem dado tanto à música e que ele próprio, licenciado em Artes Plásticas e na área da cultura que 

tem organizado tanto nessa área. Se houve alguém que despertou para a cultura agora, decerto que 

não foi a CDU. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em relação ao Cine-Teatro disse que, é óbvio que a credenciação deste vai obedecer a uma série 

de constrangimentos, que é normal, que estes processos são demorados, passam diversas fases, que 

têm uma série de critérios que são exigentes, mas que têm que ser passados e fazer as alterações 

necessárias para as possamos elevar a nossa cultura. Que, é fundamental que isso aconteça. 

Colocar nos pratos da balança aquilo que interessa ao Município e aos munícipes e que basta 

haver vontade para se ultrapassar esses constrangimentos. ------------------------------------------------ 



- Que, por causa da pandemia, é certo que se verificou uma diminuição das receitas criando 

constrangimentos; que, é neste quadro, que se deve ter uma gestão criteriosa, e que se devem 

definir prioridades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Questionou, como se explica neste quadro de crise, se manter o apoio à natalidade nos 

quinhentos euros? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Usou da palavra a Vereadora Regina Piedade, para dizer, que o importante é se manter o foco no 

melhor que queremos para o Concelho e para os Munícipes. Que, o que cada um depois faz tem a 

ver com a estratégia e dinâmicas do projeto político que vem de 2013, para se porem em prática o 

que se pretende. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, em relação à questão do apoio à natalidade, disse que, o que foi feito pelo executivo foi 

adequado e implementado à altura e de acordo com as necessidades das famílias. Que, quando se 

elabora um regulamento, fica disponível à discussão pública para que cada um possa dar o seu 

contributo e neste sentido nada foi feito. Se, tivessem chegado, atempadamente propostas, decerto 

que se teriam feito os ajustes necessários e até aumentar o valor da comparticipação. Nada chegou 

nesse sentido. Que, pretendem pôr à discussão pública a alteração ao Regulamento, que entendem 

que há coisas que têm que ser alteradas/complementadas, mediante as necessidades que vão 

surgindo, estando disponíveis para aceitar os contributos. --------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

- Solicitou a palavra o Senhor António Manuel Espanhol, lembrando o Senhor António Azeitona e 

as suas intervenções públicas, faz uma referência a um procedimento que tem a ver com a limpeza 

do desarenador e limpezas das grelhas e condutas adjacentes nos Caixins. Que, não se substituindo 

a António Azeitona, quer lembrar, o executivo da necessidade de se continuar a fazer uma vistoria 

permanente na altura do inverno de forma a que não se tenha constrangimentos em inundações, 

que sendo habituais são depois difíceis de controlar. Desejou as melhoras ao Senhor António 
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Azeitona e que deseja que regresse rapidamente. Aproveitou para desejar a todos Boas Festas, 

muita saúde e que o próximo ano seja de trabalho e prosperidade. --------------------------------------- 

- O Senhor Presidente, acrescenta que está previsto uma limpeza a muito curto prazo de 

desarenador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Antes de se passar aos pontos que constituem o Período da Ordem do dia, foi posto a votação a 

proposta do voto de louvor da CDU, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

642/2021 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número vinte e três, de vinte e nove de novembro de 2021, 

para leitura, discussão e votação. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, retirar o ponto. ------------------------------------------------------------- 

643/2021 -ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número vinte e quatro, de seis de dezembro de 2021, para 

leitura, discussão e votação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, retirar o ponto. ------------------------------------------------------------- 

A vereadora Regina não votou por se encontrar ausente. ------------------------------------------------ 

644/2021 – 17.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – ANO 2021 

Presente a informação da Divisão Administrativa e Financeira, n.º 593/DAF-SGFCT/2021, datada 

de 2021/12/13, versando o assunto supra indicado, que faz parte da pasta de documentos da 

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

Deliberado, por maioria, aprovar, com seis votos a favor, sendo: quatro dos membros do Partido 

Socialista, dois dos membros do Partido Social Democrata e uma abstenção do membro da CDU. 

O Senhor Vereador João Delgado referiu o seguinte: ----------------------------------------------------- 

“Alertamos para a questão da área do orçamento de onde vão ser transferidas as verbas para 

pagar estes juros ao FAM. Retira-se o valor das instituições sem fins lucrativos. Porquê? Todas já 



receberam tudo o que havia orçamentado para este ano? Não concorreram ao apoio? O que se 

passa? “------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

645/2021 - RELAÇÃO DE DESPACHOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 

Presente informação n. º357/DPU-SATA/2021, do Setor Técnico e Administrativo, datada de 

2020.12.07, sobre o assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se 

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

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

646/2021 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO UNIFAMILIAR – RUA DR. º RUI ROSA – 

NAZARÉ  

Presente processo n. º126/21, com requerimento n. º1997/21, de que é requerente Francisco José 

Correia Chita, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, que 

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

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

da chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------- 

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária 

apresentou declaração de voto que se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

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

apresentar esta declaração de voto, que serve para cada um dos pontos da Ordem do Dia desta 

reunião, desde o número 646 até ao 650 inclusive., 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;  
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Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos directores 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.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

647/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO 

HABITACIONAL COM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL – RUA GIL VICENTE 

N.ºS 57-A, 59,61,63 E 65 – NAZARÉ  

Presente processo n. º37/19, com requerimento n. º2029/21, de que é requerente Style Royale, Lda., 

acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, que faz parte da 

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

Deliberado, por unanimidade, deferir o licenciamento final, nos termos da proposta de decisão da  

chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------------------------------ 

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária 

apresentou declaração de voto que se transcreve: ---------------------------------------------- 

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

apresentar esta declaração de voto, que serve para cada um dos pontos da Ordem do Dia desta 

reunião, desde o número 646 até ao 650 inclusive., 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 directores 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.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

648/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

MULTIFAMILIAR COM DEMOLIÇÃO INTEGRAL DO EXISTENTE – RUA TEÓFILO 

BRAGA E RUA DA MURALHA – NAZARÉ  

Presente processo n. º411/20, com requerimento n. º1846/21, de que é requerente ITU – Imobiliária 

e Turismo, Lda. acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, que 

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

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da proposta de 

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

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária 

apresentou declaração de voto que se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

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

apresentar esta declaração de voto, que serve para cada um dos pontos da Ordem do Dia desta 

reunião, desde o número 646 até ao 650 inclusive., 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;  
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Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos directores 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.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

649/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO EM 

EDIFÍCIO – AVENIDA VIEIRA GUIMARÃES N. º24 – NAZARÉ  

Presente processo n. º330/21, com requerimento n. º1980/21, de que é requerente Marcelino dos 

Reis Laranjo Ferreira, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

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

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da proposta de 

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

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária 

apresentou declaração de voto que se transcreve: ---------------------------------------------- 

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

apresentar esta declaração de voto, que serve para cada um dos pontos da Ordem do Dia desta 

reunião, desde o número 646 até ao 650 inclusive., 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 directores 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.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

650/2021 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DE OBRAS – RUA FORNO DA CAL N. º5 – 

NAZARÉ  

Presente processo n. º444/21, com requerimento n. º2172/21, de que é requerente Rosa Maria Bem 

da Florência Januário, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

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

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

da chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------------------------------ 

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária 

apresentou declaração de voto que se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

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

apresentar esta declaração de voto, que serve para cada um dos pontos da Ordem do Dia desta 

reunião, desde o número 646 até ao 650 inclusive., 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;  
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Considerando, também, que os referidos documentos foram aceites pelos directores 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.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

651/2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE NADADORES 

SALVADORES DA NAZARÉ PARA O ANO 2022 

Presente informação n. º301/DOMA-GPP/2021, datada de 2021.11.30, que anexa projeto de 

protocolo, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do Protocolo. ---------------------------------------------- 

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária 

colocou algumas questões que se transcrevem: ------------------------------------------------- 

1ª. - Esta prática deve ser transposta para outras associações – apoio integral ao pagamento de 

salários; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuamos a entender que é importante que se mantenha este tipo de protocolo. ------------------ 

No entanto, questionamos: se a CMN tem autoridade para aprovar, sozinha, sem necessidade de 

passar pela AMN, um valor de protocolo deste montante anual? ---------------------------------------- 

Questionamos até que montante de valor anual podem ter os contratos ou protocolos para poderem 

ser só aprovados pela Câmara? Que as respostas constem em acta.” ----------------------- 

652/2021 – REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA – APOIO À NATALIDADE – 

CANDIDATURAS DE NOVEMBRO  



Presente informação n. º141/GAS/2021, datada de 2021.12.06, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, deferir as candidaturas com os números 23/21, 26/21 e 27/21, 

iniciando-se os ulteriores trâmites processuais, nos termos assinalados na informação da Ação 

Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

653/2021 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀFAMÍLIA - APOIO À NATALIDADE 

- APROVAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES PECUNIÁRIAS 

Presente informação n. º144/GAS/2021, datada de 2021.12.10, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento das devidas comparticipações monetárias às 

candidaturas assinaladas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

654/2021 - RATIFICAÇÃO MOBILIDADE INTERCARREIRAS RUI ÓSCAR DE ALMEIDA 

GOMES  

Presente informação n. º587/DAF-RH/2021, datada de 2021.12.03, relativamente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de consolidação de mobilidade intercarreiras, 

do trabalhador mencionado, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------- 

655/2021 – ALTERAÇÃO A PROTOCOLO COM O ICNF – EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTIVÉL DA ALE – VALADO DOS FRADES  

Presente informação n. º591/DAF/2021, datada de 2021.12.07, relativamente ao assunto acima 

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

O Senhor Vereador Orlando ausentou-se neste ponto. --------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, a alteração ao clausulado do protocolo a celebrar com o 

ICNF, que visa a autorização para a execução de uma faixa de gestão de combustíveis com 100 
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metros de largura na envolvente à Zona Industrial do Valado dos Frades, em terrenos pertencentes 

à Mata Nacional do Valado dos Frades. ----------------------------------------------------- 

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária, 

perguntou, quais as alterações que se processaram/acrescentaram ao anteriormente aprovado? ---- 

656/2021 – CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS – ELEITOS 

LOCAIS  

Presente informação n. º583/DAF/2021, datada de 2021.12.02, relativamente ao assunto acima 

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

O Senhor Vereador Orlando, regressou à reunião. --------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, concordar com os valores indicados de seguros de acidentes 

pessoais para os membros do executivo camarário e remeter o presente assunto à próxima sessão 

da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

657/2021 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA FORNECIMENTO DE 

ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO ESPECIAL E MÉDIA TENSÃO – ANO 2022 

Presente informação n. º860/DAF-SAC/2021, datada de 2021.12.09, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento para fornecimento de 

Eletricidade Baixa Tensão Especial e Média Tensão — Ano de 2022, a delegação de competência 

no júri para prestar esclarecimentos e a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das 

propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

658/2021 - MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS DEURBANIZAÇÃO - PROC. OBRAS N.º 

96/18 

Presente informação n. º595/DAF-SAA/2021, datada de 2021.12.14, relativamente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar, a minuta de Contrato de obras de Urbanização. ----------- 



659/2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS DE CIRCULAÇÃO 

DE VEÍCULOS AFETOS À ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA – COMBOIO 

TURÍSTICO - PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

Presente, para apreciação e votação do executivo camarário, o relatório final do concurso 

referenciado em epígrafe, com proposta de atribuição de uma licença de circulação de veículos 

afetos à atividade de animação turística – Comboio Turístico - à Associação Comércio, Indústria e 

Serviços da Nazaré. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Regina Matos, ausentou-se da sala não participou na votação, bem como o 

Senhor Vereador João Paulo Delgado, por pertencer aos órgãos sociais da associação. ------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, o projeto de decisão da adjudicação, nos termos do 

relatório do Júri e atribuir a licença para circulação do comboio turístico à ACISN. ---------------- 

660/2021 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ÀASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA NAZARÉ – PROPOSTA  

Presente informação n. º145CMN/2021, datada de 2021.12.13, relativamente ao assunto acima 

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

A Senhora Vereadora Regina Matos, e o Senhor Vereador João Paulo Delgado, voltaram á 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio financeiro à Associação dos 

Bombeiros Voluntários da Nazaré no valor de 5.000,00 – cinco mil euros. ---------------------------- 

O membro do Partido Comunista Português eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária, 

concordou com o apoio, fez alguns alertas que se transcreve: -------------------------------------------- 

“Concordamos com o apoio aqui em apreciação. No entanto, temos que fazer aqui alguns alertas…  

1º. – A situação financeira da Associação de Dadores de Sangue do Concelho da Nazaré, em 

Valado dos Frades; Situação muito difícil e já com dificuldades também para o pagamento de 

salários. Este é um assunto a acompanhar. ------------------------------------------------------------------ 
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2º. – Sobre a saída do Comandante dos Bombeiros…. Perguntamos se o Presidente da Câmara 

pode dizer-nos alguma coisa sobre isso? Se foi informado da situação antecipadamente pelo 

próprio, dado que, julgamos, o Ex-comandante detinha uma avença mensal da CMN? Ainda detém 

essa avença? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionamos se poderemos continuar a sentir-nos seguros, ou se houve mais alguns bombeiros a 

abandonar? Ou se podemos contar com um serviço de socorro eficaz e seguro prestado pelos 

bombeiros à população?” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

661/2021– APOIO À ORQUESTRA JUVENIL DE VALADO DOS FRADES - PROPOSTA  

Presente proposta para apreciação e votação do órgão executivo, relativamente ao assunto acima 

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

“ Como é sabido, a produção artística, no campo do desenvolvimento integral do individuo, é 

matéria central para que qualquer cidadão se torne melhor, nas suas mais diversas dimensões – 

humana, cultural, profissional, política, cívica, etc; --------------------------------------------------------- 

A Cultura no seu vasto campo, e a criação artística muito particularmente, trabalham directamente 

e moldam definitivamente a sensibilidade, a tolerância, a compreensão, o espírito crítico, as 

alterações ao sentido estético e fomentam uma visão plural do mundo. No fundo, a arte é 

determinante para a construção de uma sociedade melhor - mais coesa, solidária, criativa, 

inclusiva, mais analítica, iluminista, profunda e democrática. ------------------------------------------- 

Investir nas condições de produção artística de uma comunidade é dar-lhe argumentos para 

estabelecer equilíbrios entre os homens, e entre estes e o seu contexto. --------------------------------- 

Assim, e atendendo a que a Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de Valado dos Frades 

completa agora 30 belos anos de vida ao serviço da criação e formação musical no concelho da 

Nazaré; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a citada Orquestra é composta por mais de duas dezenas de crianças e jovens, 

filhos de pais residentes e contribuintes no concelho da Nazaré; ------------------------------------------ 



Sabendo que muitos destes jovens alimentam posteriormente a Big Band do Município da Nazaré, 

em termos de potencial criativo, execução e interpretação musical; ------------------------------------- 

Atendendo a que alguns dos músicos que iniciaram o seu caminho na Orquestra em questão, hoje 

são músicos profissionais, o que demonstra a valia deste projecto, dignificando o nome do 

concelho da Nazaré e elevando o seu capital humano; ---------------------------------------------------- 

Considerando que o orçamento da JFVF é extremamente limitado e que ainda assim vai 

promovendo iniciativas apoiando naquilo que é necessário, dentro do quadro orçamental limitado 

que tem de gerir; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando ainda que os instrumentos utilizados pela orquestra em causa têm 30 anos de 

existência e que muitos grupos têm que se extinguir para dar lugar a grupos mais novos, por 

insuficiência do número de instrumentos disponíveis; ----------------------------------------------------- 

Sabendo que o município da Nazaré não tem nenhuma Escola Municipal das Artes onde os nossos 

jovens possam ter oferta pública para desenvolver o seu potencial, designadamente na área da 

música (mas não só); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, e com base nos considerando supramencionados, a CDU propõe: --------------------- 

1- Que a Câmara Municipal da Nazaré possa promover o financiamento à renovação e 

alargamento do número de instrumentos necessários ao bom desenvolvimento deste meritório 

projecto, já com 3 décadas de existência; -------------------------------------------------------------------- 

2- Que esta operação seja acompanhada e conduzida pelo responsável artístico da Orquestra 

Juvenil da JFVF – o maestro Adelino Mota – em articulação com os responsáveis políticos pela 

área da Cultura do município da Nazaré, definindo prioridades, urgências e lacunas mais evidentes 

ao nível instrumental; ------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprovada, assumindo-se a proposta da CDU como uma iniciativa desta câmara na sua 

globalidade, deve-se de imediato contactar os responsáveis da citada orquestra para que este 

processo se inicie o mais rapidamente possível.” ----------------------------------------------------------- 
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Deliberado, por maioria, retirar o ponto, com cinco votos a favor: quatro dos membros do Partido 

Socialista, e do membro da CDU e duas abstenções dos membros do Partido Social Democrata. --- 

O Senhor Presidente, apresentou a seguinte declaração de voto que se transcreve: ------------------ 

“A Orquestra Juvenil é, como o próprio nome que enverga transmite, da Junta de Freguesia de 

Valado dos Frades. A Orquestra Juvenil não tem existência jurídica autónoma, não tem número de 

contribuinte, então, quem se pretende que seja apoiada: a Junta de Freguesia? Ou pretende-se que 

a Câmara compre e depois, faça doação à Orquestra? ------------------------------------------------------ 

Várias questões: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se se objetiva que a Câmara apoie a Junta de Freguesia: -------------------------------------------------- 

A Câmara só pode apoiar as Juntas de Freguesia com autorização da Assembleia Municipal 

(artigo 25º, nº. 1, alínea j) do Anexo I à Lei 75/2013). ------------------------------------------------------- 

. Ainda assim, a Câmara Municipal não tem qualquer pedido da Junta de Freguesia para esse 

efeito. Sendo a Junta a interessada neste processo e, supostamente, a requerente do apoio, qual a 

posição dessa autarquia sobre o assunto? ------------------------------------------------------------------- 

. Quem fundou e dirige a Orquestra Juvenil é, também, o Maestro da Big Bang, avençado da 

Câmara Municipal, que, de igual forma, não manifestou à Câmara qualquer necessidade de apoio 

financeiro para aquisição de instrumentos musicais. ------------------------------------------------------- 

. Qual a legitimidade desta proposta? Os interessados não devem ter papel neste processo? ------- 

. Qual o fundamento legal desta proposta? Entenda-se, com que base legal se pretende 

fundamentar este apoio financeiro? --------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, se a ideia é a Câmara comprar, para depois doar: ------------------------------------------ 

. Reitera-se que a Orquestra não se encontra legalmente constituída, pelo que não pode receber 

doações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



. Sem que exista legitimidade procedimental e fundamento legal, e fundamento legal, não existem 

condições para que a proposta seja aprovada.” ------------------------------------------------------------ 

662/2021 – SERVIÇOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS – PERÍODO DE ENCERRAMENTO 

AO PÚBLICO – NÃO COBRANÇA DE TAXAS  

Para apreciação e votação do órgão executivo, presente informação do setor de Atividade Física e 

Desportiva, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da 

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

Deliberado, por unanimidade, concordar, com o teor da proposta. ------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram treze horas e quarenta 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. ---------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


