MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL

Minuta da Ata do Conselho Municipal de Desporto do Concelho da
Nazaré
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho
Municipal de Desporto do Concelho da Nazaré – Comissão Restrita, no Cineteatro da
Nazaré, pelas vinte e uma horas, presidido pelo Senhor Vereador da Área do Desporto
da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Manuel António Águeda Sequeira, secretariado
pelo Técnico Superior – Carlos Alberto Fernandes de Oliveira Cristão e com a presença
dos representantes das seguintes entidades:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Cultura e Desporto "O Sótão" - Nuno Salvador; Associação de
Kickboxing Fernando Paulo - Alfredo Silva; Clube de Desportos Alternativos da Nazaré
- Paulo Salvador; Biblioteca de Instrução e Recreio - André Santos; Clube de Atletismo
da Nazaré - Hélder Pereira e António Mendes; Clube Naval da Nazaré - Armando
Laborinho e Joana Loureiro; Clube de Taekwondo da Nazaré - Armando Hilário e
Amélia Esperança; Grupo Desportivo "Os Nazarenos" - João Pessa; Nazaré Sport
Clube - Mário Costa; Câmara Municipal da Nazaré - Manuel Sequeira, Dino Casimiro,
Carlos Cristão, Júlio Bento, Emílio Estrelinha, Sílvia Palmeira, Édi Milhazes, Bruno
Vidinha, Pedro Silva e Tiago Barbosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abertos os trabalhos, o Senhor Vereador da Área do Desporto começou por agradecer
a comparência de todos, ressaltando a presença de um nova coletividade - Nazaré
Sport Clube. Referiu que se tratava de uma reunião restrita do Conselho Municipal de
Desporto. Seguidamente, o Técnico 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 da reunião anterior;------------------------------------------------Ponto dois – Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do Concelho da
Nazaré (RAADNC) - Candidaturas para o ano de dois mil e vinte e um;----------------Ponto três – Instalações e Serviços Desportivos - Época de dois mil e vinte, dois
mil e vinte e um;---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto quatro – Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas Municipais
da Nazaré (RGIDMN) - Requisição de Cedência para a Época Desportiva de dois
mil e vinte, dois mil e vinte e um;---------------------------------------------------------------------Ponto cinco – Regulamento de Cedência

de Veículos de Passageiros do

Município da Nazaré (RGIDMN) - Critérios de Cedência de Transportes para a
Época Desportiva de dois mil e vinte, dois mil e vinte e um;-------------------------------Ponto seis – Outros Assuntos de Interesse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentada a ordem de trabalhos, o Técnico Superior, Dino Casimiro, incentivou a
plateia a intervir sempre que necessário.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando cumprimento ao ponto um, foi aprovada por unanimidade dos presentes, a ata
da reunião do Conselho Municipal de Desporto, do dia dezasseis de junho de dois mil e
vinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ponto dois, Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do
Concelho da Nazaré (RAADCN) - Candidaturas para o ano de dois mil e vinte e
um, o Técnico Superior, Édi Milhazes, informou que tanto o processo, como os
documentos (carta dirigida ao presidente do Município da Nazaré; formulários de
candidatura e documentos anexos devidamente assinados; solicitação de comprovativo
de receção da documentação na Câmara Municipal) necessários para as candidaturas
ao abrigo do RAADCN, não tinham sofrido alterações (podendo as coletividades
aproveitar os formulários previamente preenchidos dos anos anteriores, fazendo as
respetivas adaptações). Exceção para a data de entrega, que passou para o dia de
trinta de novembro de dois mil e vinte (proposta aprovada na passada Reunião de
Câmara, de vinte e um de setembro). Face ao contexto de pandemia e de forma a que
nenhuma entidade tivesse uma quebra de subsídios camarários, nas rubricas relativas
ao valor de inscrição dos desportistas da formação, uma vez que algumas
Associações/Federações estão a ponderar isenção/redução destas taxas, foi
comunicado aos clubes e associações participantes no Conselho, pelo Técnico
Superior, Édi Milhazes, que é intenção do Município fazer um reforço no valor das
rubricas referentes aos treinadores e às equipas/atletas, suplantando assim, possíveis
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perdas. A terminar o ponto, o Técnico Superior, Édi Milhazes, respondeu à questão,
relativa à justificação de não ter sido atribuída verba para a compra equipamentos e
material desportivo para a prática da natação, na rubrica Outros Apoios, apresentada
pela representante do Clube Naval da Nazaré (CNN), Senhora Joana Loureiro. O
Técnico Superior esclareceu que não tinha sido atribuído nenhum valor por parte da
autarquia, porque o apoio dado nas rubricas às equipas e aos atletas, já contempla um
valor inerente à aquisição de material desportivo (tal como justificativa enviada, por
correio eletrónico, no dia nove de outubro de dois mil e dezanove).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao terceiro ponto, Instalações e Serviços Desportivos, época de
dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, o Técnico Superior, Dino Casimiro, relembrou
que o Município da Nazaré dispõe de um regulamento de liquidação e cobrança de
taxas e consequentemente, de uma tabela de taxas que é atualizada anualmente.
Também anunciou que todas as entidades com contratos-programa com a autarquia,
bem como as coletividades com sede no concelho, beneficiam de uma isenção/redução
do pagamento de taxas. Para a época de dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, foi feito
referência aos períodos e horários de funcionamento, normas de utilização, mapas de
ocupação e planos de contingência das Instalações Desportivas Municipais (IDM:
Piscinas Municipais, Estádio Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo, Pavilhão Municipal
e Estádio do Viveiro - Jordan Santos), bem como aos horários dos serviços - Fit & Well.
Quanto ao Estádio e aos Pavilhões Municipais, todos os assistentes foram informados
que os mapas de ocupação, ainda estão em construção e dependentes das requisições
de cedência, acompanhadas pelos respetivos planos de contingência das atividades a
realizar. A terminar o ponto o Técnico Superior, Dino Casimiro, esclareceu que a
realização de atividades desportivas deverá ajustar-se aos horários de funcionamento
das IDM, podendo a realização de eventos desportivos obter autorização prévia para o
seu prolongamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto referente ao Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas
Municipais da Nazaré (RGIDMN) - Requisição de Cedência para a Época
Desportiva de dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, o Técnico Superior, Dino
Casimiro, declarou que o RGIDMN encontra-se perfeitamente adequado à realidade
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desportiva, do concelho da Nazaré e que toda a gestão das IDM será feita com base no
documento supracitado. Assim, todos os pedidos de cedência de ocupação para
atividades regulares nas IDM, no âmbito do RAADCN, deverão ser efetuados por ofício,
mais o formulário de requisição específico das IDM (anexo ao RGIDMN). Os presentes
documentos de deverão ser entregue até ao dia quinze de outubro de dois mil e vinte.-Segundo o mesmo Técnico Superior e caso as coletividades pretendam o uso de
outras instalações desportivas (as que não são propriedade da Câmara Municipal), terá
de ser coordenado a cedência da instalação solicitada, entre a entidade proprietária e a
pessoa individual/coletiva que pretende utilizar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto do Regulamento de Cedência de Veículos de Passageiros do
Município da Nazaré (RGIDMN) - Critérios de Cedência de Transportes para a
Época Desportiva de dois mil e vinte, dois mil e vinte e um e na ausência do
responsável dos transportes (Engenheiro Rudi Martins), dos Serviços Municipalizados
da Nazaré (SMN), o Vereador da Área do Desporto, Senhor Manuel Sequeira, relatou
que na atualidade, não é legalmente possível aos SMN, ceder gratuitamente os seus
transportes às Associações e Clubes. Conforme o Senhor Vereador, tem havido junto
da Comunidade Municipal do Oeste diligências das empresas de transportes de
passageiros, que acusam os Municípios de realizar concorrência desleal, ao cederem
gratuitamente os seus serviços de transportes coletivos às Coletividades registadas na
sua área de jurisdição. De forma a minorar este constrangimento, o autarca informou
que o Município está a estudar a hipótese, no âmbito do Apoio Pós COVID-19, de
atribuir uma verba (com base nos valores de tabela dos SMN) que irá suportar os
custos que as coletividades normalmente têm com os transportes, independentemente
da aquisição do serviço ser feito ou não, pelo SMN. ----------------------------------------------No que a questões diz respeito, o Senhor Vereador, Manuel Sequeira, esclareceu a
dúvida apresentada pelo representante da Biblioteca de Instrução e Recreio (BIR),
Senhor André Santos, relativa aos valores e garantia de cedência de transportes à
equipa sénior de hóquei em patins, reforçando que dada a presente condição, é
impossível à Autarquia a cedência gratuita dos transportes e que o valor a ser atribuído
à BIR, como a qualquer outra coletividade, será feito com base nos valores de tabela
da SMN e dos serviços realizados por esta entidade, na ultima época desportiva (para
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cada uma das associações desportivas) - comunicação corroborada pelo Técnico
Superior, Dino Casimiro, acrescentando que qualquer fatura relativa a transportes, que
ultrapasse o valor cedido pelo Município, pode ser parcialmente comparticipado pela
apresentação de despesa (devidamente comprovada), na rubrica Outros Apoios do
RAADCN. O Técnico Superior, Dino Casimiro, respondeu ainda, à duvida colocada
pelo representante do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré (CDAN), Senhor
Paulo Salvador, mencionando que o RAADCN, dentro dos vários critérios, contempla
uma benesse ao nível do valor do subsídio, aos clubes/associações que possuem
viaturas próprias e que não requisitam qualquer cedência de transporte ao Município da
Nazaré. O presente Técnico Superior aproveitou também, para apelar a todos os
clubes que possuem carrinhas, que as cedam ou aluguem, às outras coletividades do
concelho que não as possuem e que necessitem desse tipo transporte. --------------------Face a tudo o que foi exposto, o Técnico Superior, Édi Milhazes, terminou o ponto
alertando para o facto de a regra da prioridade, aplicada até ao momento na cedência
de transportes, deixar de ser colocada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos Outros Assuntos de Interesse e no que respeita ao tema do COVID-19 Desporto e Competições Desportivas, o Técnico Superior, Dino Casimiro, na ausência
do responsável da Proteção Civil Municipal, Dr. Mário Cerol, relembrou que o assunto
já tinha sido abordado no passado Conselho Municipal de Desporto, de dezasseis de
junho e da obrigatoriedade do cumprimento das Orientações da Direção Geral de
Saúde (DGS) para a prática desportiva (treinos e competições). Referenciou a ultima
atualização das Orientações DGS para a prática desportiva (enumerou algumas das
recomendações contidas no presente documento, tais como: registos de presenças,
obrigatoriedade código de conduta/termo de responsabilidade, planos de contingências
específicos das atividades, entre outros) e existência de recomendações das respetivas
Associações/Federações para a prática da(s) modalidade(s) que tutelam. Neste
assunto, também intervieram os Técnicos Superiores, Júlio Bento e Carlos Cristão, que
reforçaram o exposto pelo seu par, Dino Casimiro. O Técnico Superior, Júlio Bento,
respondeu à questão apresentada pelo representante da BIR, Senhor André Santos,
relativamente a falta de alguma de sinalética no Pavilhão Amável Lopes, localizado na
vila de Valado dos Frades, no âmbito do plano de contingência desta ID, ao combate à
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pandemia da doença COVID-19. O Técnico Superior indicou que a instalação já tinha
sofrido uma primeira intervenção com a construção de um plano de contingência,
referenciação de circuitos, colocação de dispositivos de álcool/gel, entre outros, que
permitiram o inicio da atividade da secção de Hóquei em Patins, da BIR e que
responsabilidade de complemento e colocação de sinalética (relativa ao plano de
contingência), seria da responsabilidade da Junta de Freguesia de Valados dos Frades,
a quem está entregue a gestão da ID - situação clarificada pelo Senhor Vereador,
Manuel Sequeira, relembrando que no âmbito da transferência de competências, entre
as diferentes instituições autárquicas, do nosso concelho, a responsabilidade da
gerência da ID citada, é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Valado dos
Frades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------No que ao Fundo de Emergência Social diz respeito, o Senhor Vereador, Manuel
Sequeira, comunicou que o Município está a criar uma proposta de critérios, que
permitirão às Associações/Clubes se candidatar a um futuro apoio financeiro
extraordinário, para fazer face às dificuldades provocadas pela pandemia - necessário
para tal, a apresentação do(s) comprovativo(s) da quebra de receita. O representante
do Grupo Desportivo "Os Nazarenos" (GDN), Senhor João Pessa, informou que a
coletividade já teria solicitado um apoio extraordinário à Autarquia, nomeadamente para
o saldar de uma dívida que esta instituição tem para com a Associação de Futebol de
Leiria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Técnico Superior, Dino Casimiro informou sobre: as Rotas da Nazaré, que se
encontram registadas nas plataformas digitais Wikiloc e Strava (disponível ambas nos
sistemas iOS e Android); das obras de manutenção do piso do Pavilhão
Gimnodesportivo, a partir do dia vinte e oito de setembro - situação levará a alguns
constrangimentos durante o tempo da intervenção; a retoma da plataforma com a
agenda de eventos da Câmara Municipal Nazaré.-------------------------------------------------A Técnica Superior, Sílvia Palmeira apresentou as atividades que iriam ser realizadas
para: o Dia Mundial do Coração; a Semana Europeia do Desporto; a Semana Europeia
da Mobilidade, com celebração prevista para o dia vinte e seis de setembro de dois mil
e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A terminar o ponto, o Técnico Superior, Dino Casimiro, informou, ainda, da data da
próxima reunião do Conselho Municipal de Desporto - dia quinze de dezembro de dois
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mil e vinte, às vinte e horas e trinta minutos, no Cineteatro da Nazaré.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Presidente da Reunião agradeceu, mais uma vez, a presença de todos. ------Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Vereador declarou encerrada a
ordem de trabalhos, pelas vinte e duas horas, 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 Dr. Manuel António Águeda Sequeira e pelo Técnico Superior,
Carlos Cristão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assinaturas

O Presidente da Reunião
______________________________________________
Manuel António Águeda Sequeira

O Secretário
_______________________________________________
Carlos Cristão
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