MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL

Ata do Conselho Municipal de Desporto do Concelho da Nazaré
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte,, reuniu-se
reuni
o Conselho
Municipal de Desporto do Concelho da Nazaré – Plenário Alargado,
Alargado no Auditório do
Centro de Alto Rendimento de Surf da Nazaré,
Nazaré pelas vinte e uma horas,
horas presidida pelo
Senhor Vereador da Área do Desporto da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Manuel
António Águeda Sequeira, secretariado pelo Técnico Superior
Superior – Carlos Alberto
Fernandes de Oliveira Cristão e com a presença dos representantes
representantes das seguintes
entidades:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Desportiva Tátasi-Team
Tátasi
- Eugénio Marques; Clube Recreativo Estrela do
Norte - Pedro Marques e Fernando Fidalgo; Associação Externato Dom Fuas Roupinho
- João Chicharro; Clube de Desportos Alternativos da Nazaré - Paulo Salvador;
Biblioteca de Instrução
strução e Recreio - André Santos; Clube de Atletismo da Nazaré –
Hélder Pereira e António Mendes;
Mendes Clube de Taekwondo da
a Nazaré – Amélia
Esperança; Patinamar Nazaré Clube - Sandra Pereira; Assembleia Municipal da
Nazaré - José Ramalhal; Câmara Municipal da Nazaré – Manuel Sequeira, Dino
Casimiro, Carlos Cristão, Júlio Bento, Emílio Estrelinha, Sílvia Palmeira e Édi
Milhazes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abertos os trabalhos, o Senhor Vereador da Área do Desporto começou por agradecer
a presença de todos, referindo que se tratava de uma reunião plenária do Conselho
Municipal de Desporto. Seguidamente, o Técnico Superior,
Superior, Dino Casimiro usou da
palavra, agradecendo também a presença de todos os elementos e passou à
apresentação da ordem de trabalhos da presente reunião :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Votação da Ata
A da reunião anterior;------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Regulamento de Apoio às Associações Desportivas
ivas do Concelho da
Nazaré (RAADNC) – Cálculos dos Subsídios de Apoio à Atividade de Caráter
Regular;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto três – Apresentação
ão do Relatório
R
Anual do Setor da Atividade Física e do
Desporto (SAFD) de dois mil e dezanove e Planificação Anual do SAFD de dois
mil e vinte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Minuta do Contrato-Programa
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo;----Desportivo
Ponto cinco – Minuta do Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas
Municipais da Nazaré (RGIDMN);-------------------------------------------(RGIDMN) ---------------------------------------------------------------------Ponto seis – Outros Assuntos de Interesse.-----------------------------------------------------Interesse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentada a ordem de trabalhos,
trabalhos o Técnico Superior incentivou a plateia a intervir
sempre que necessário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos,
trabalhos foi aprovada por maioria
dos presentes, a ata da reunião do Conselho Municipal de Desporto, de dia dezassete
de dezembro de dois mil e dezanove. Registou-se
Registou se a abstenção, na presente votação,
do representante da Associação Externato Dom Fuas Roupinho,
Roupinh
Senhor João
Chicharro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto dois, Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do
Concelho da Nazaré
azaré (RAADCN),
(RAADC
nomeadamente os Cálculos dos Subsídios de
Apoio à Atividade de Caráter Regular,
Regular o Técnico Superior, Dino Casimiro, relembrou
que a nova repartição percentual dos Critérios de Atribuição dos Diversos Tipos de
Apoio do RAADCN, tinha sido aprovada na última reunião, do Conselho Municipal de
Desporto - Comissão Restrita, e, enviada posteriormente
posteriormente (via correio eletrónico), para
todas as entidades abrangidas pelo regulamento. Assim, ao abrigo do RAADCN, o
Técnico Superior, Édi Milhazes, apresentou um documento (em formato de tabela) com
os valores aprovados até à presente data e para o ano civil
civil de dois mil e vinte. Os
valores expostos são referentes aos subsídios para a atividade regular, com
discriminação das entidades. O mesmo técnico esclareceu que: os valores
apresentados podem sempre sofrer
sof
acertos; as coletividades desportivas com
atividades
dades de praia, apenas irão assinar os contratos programa em meados do mês de
maio - período do ano, em que iniciam a sua época desportiva;
desportiva a primeira tranche do
subsidio será paga até ao final do mês de março.
março -------------------------------------------------------------2
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Sujeito a votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes o documento relativo
aos Cálculos dos Subsídios de Apoio à Atividade de Caráter Regular.-----------------------Regular.
A finalizar o ponto, o Técnico Superior, Édi Milhazes,
Milhazes respondeu as questões
questõe
apresentadas pelos elementos das coletividades, Associação Desportiva Tátasi-Team
Tátasi
(ADTT) e Patinamar Nazaré Clube. No que diz respeito,
respeito ao assunto apresentado pelo
Senhor Eugénio Marques,, representante da ADTT, o Técnico Superior explicou que no
caso das Coletividades que desenvolvem desportos de praia,
raia, a percentagem
correspondente à primeira tranche,
tranche irá ser paga em conjunto com a percentagem da
segunda, durante o mês de junho. Quanto a dúvida exposta pela Senhora Sandra
Pereira,, representante do PNC,
PNC o mesmo Técnico referiu que o número de atletas
subsidiados ao abrigo do RAADCN,
RAADCN, corresponde ao quantidade de atletas inscritos nas
respetivas federações/associações, sendo este número fornecido
fornecido pelas referidas
entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao terceiro ponto,, Apresentação do Relatório Anual do SAFD (dois
(
mil e
dezanove)) e Planificação Anual do SAFD (dois
(
mil e vinte), o Técnico Superior,
Dino Casimiro, apresentou um conjunto documentos (resumidos) relativos ao: Relatório
Anual das Instalações Desportivas (Estádio Municipal, Pavilhões Municipais, Piscinas
Municipais - incluindo as dos centros escolares - e Estádio do Viveiro); Relatório Anual
do Apoio Concedido as Coletividades ao abrigo
abrigo RAADCN (Apoio Direto e Indireto);
Indire
Relatório do Nazaré Fit & Well;
Well; Relatório Anual do Setor da Atividade Física e Desporto
(exposto sob forma de tabela e inclui os valores gastos em Eventos, Instalações
Desportivas; Nazaré Fit & Well, Plano Estratégico de Desenvolvimento da Atividade
Física e do Desporto do Concelho da Nazaré/ Carta Desportiva,
Desportiva, RAADCN, Município
Amigo do Desporto, Formações e Outros).
Outros) Neste ponto, foram também referenciados a
Planificação Anual do Setor da Atividade Física e Desporto (SAFD), o Orçamento Anual
do SAFD e os valores destinados aos Eventos Organizados para pelo Município da
Nazaré e pelas Coletividades do Concelho.----------------------------------------------------Concelho.----------------------------------------------------------Segundo o Técnico Responsável
esponsável pelo SAFD, todos os documentos expostos, serão
enviados via correio eletrónico, para todos os conselheiros do presente órgão.-----------órgão.
Tanto o Vereador da Área do Desporto, Senhor Manuel António Águeda Sequeira,
como o Técnico Superior, Dino Casimiro, responderam à questão apresentada pelo
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representante do Clube de Atletismo da Nazaré (CAN), Senhor António Mendes,
relativamente ao estado de conservação da Pista de Atletismo, do Estádio Municipal da
Nazaré. No que a este tema diz respeito, ambos os representantes da edilidade
Nazarena reconheceram que a pista não se encontra nas condições ideais. Referiram
R
também, os altos custos inerentes à substituição do piso da referida pista e que o
município tem feito pequenas intervenções,
intervenções, minimizando a deterioração
deteriora
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro, Minuta do Contrato-Programa
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo,
Desportivo
o Técnico Superior, Édi Milhazes, informou que a presente
presente Minuta de ContratoContrato
Programa de Desenvolvimento Desportivo, estabelecido entre o Município da Nazaré e
as diferentes Entidades do Concelho, tinha sofrido pequenas alterações - inclusão dos
custos inerentes ao uso das Instalações Desportivas Municipais, com
com base no exposto
no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município da Nazaré.-----------Nazaré.
Sujeito a votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes o documento relativo à
Minuta do Contrato-Programa
Programa de Desenvolvimento Desportivo.--------------------------------Desportivo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto referente ao Projeto de Regulamento de Gestão das Instalações
Desportivas Municipais da Nazaré (RGIDMN), O Técnico Superior, Dino Casimiro,
apresentou a Minuta do RGIDMN,
RGIDMN recordando que o projeto referido, tinha já sido
enviado a todas as entidades deste Conselho Municipal de Desporto - Plenário
Alargado, para consulta. O mesmo, considerou que o documento
documento se encontra
devidamente adequado a realidade desportiva do Concelho e que é intuito da edilidade
nazarena, pô-lo
lo em prática a partir da próxima época desportiva (setembro de dois mil
e vinte). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujeito a votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes o documento relativo à
ao Projeto de Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas Municipais da
Nazaré.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao presente ponto, o Senhor Vereador, António Manuel da Águeda
Sequeira, mencionou que o presente documento teria de seguir todos os trâmites
legais (não sendo definitiva a deliberação tomada neste órgão),
órgão destacando: o
endereçamento do Regulamento à Reunião de Câmara - ato necessário para que o
regulamento seja endereçado ao período de apreciação pública, podendo qualquer
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cidadão, dentro deste espaço temporal, propor uma alteração ao mesmo;
mesmo após a etapa
de consulta, é novamente endereçado à Reunião de Câmara, que por sua vez remete
para a Assembleia Municipal,
Municipal para aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos Outros Assuntos de Interesse (sexto ponto), o Técnico Superior, Édi Milhazes,
informou todos os presentes, sobre procedimentos a ter, no acesso ao serviço do corpo
clínico, contratado pelo Município,
unicípio, para o ano de dois mil e vinte (serviços prestados no
CARSURF da Nazaré, pela empresa Physioclem). Ainda nesta temática, o Senhor
Vereador da Área do Desporto, reconheceu o serviço prestado pelo Senhor Fernando
Esperança, até ao término do último ano civil.-----------------------------------------------------civil.-------------------------------------------------------Os Técnicos Superiores, Dino Casimiro e Édi Milhazes, responderam
responder
às questões
apresentadas pelo representante do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré
(CDAN), Senhor Paulo Salvador,
Salvador relativas aos cortes de subsidio ao abrigo RAADCN,a
que as provas de âmbito regional foram sujeitas,
sujeitas, nomeadamente a prova de âmbito
regional, da Federação
ão Portuguesa de Surf, organizada pelo CDAN
DAN, que apresenta um
avultado investimento monetário da sua coletividade. Segundo, este representante, o
"status social" da população alvo desta competição, trás ao concelho, um elevado
retorno ao nível da hotelaria
laria e da restauração. Os Técnicos Superiores do Município,
esclareceram a situação, declarando que o orçamento previsto, no presente ano, para
os apoios concedidos ao abrigo do RAADCN, eram inferiores aos anos anteriores,
devido as necessidades
dades de cortes orçamentais que o Município tem de realizar, por
beneficiar do Fundo de Apoio Municipal (FAM). Reafirmaram também que a decisão do
corte dos apoios àss organizações de eventos de caráter regional, tinha sido tomada e
aprovada na última reunião
ão do Conselho Municipal de Desporto - Comissão Restrita,
datada de dezoito de dezembro de dois mil e dezanove.-----------------------------------------dezanove ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de se dar por concluída a presente reunião, o Técnico Superior, Dino Casimiro,
informou que a realização do próximo conselho,
conselho está previsto
o para o dia dezasseis de
junho de dois mil e vinte, às vinte e horas e trinta minutos, no CARSURF, da Nazaré.------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Presidente da Reunião agradeceu, mais uma vez, a presença de todos. ------Não havendo outros assuntos a tratar nesta
nesta reunião, o Vereador declarou encerrada a
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ordem de trabalhos, pelas vinte e duas horas e vinte e três minutos, pelo que de tudo,
para constar, se lavrou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelo
Excelentíssimo Vereador da Área do Desporto, Senhor
Senhor Dr. Manuel António Águeda
Sequeira e pelo Técnico Superior, Carlos Cristão.-------------------------------------------------Cristão --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas

O Presidente da Reunião
______________________________________________
Manuel António Águeda Sequeira

O Secretário
_______________________________________________
Carlos Cristão
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