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ATA N.º 20/ 2017 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezassete, nesta Vila de Nazaré, na Sala de Reuniões 

da Biblioteca Municipal da Nazaré, realizou-se a reunião extraordinária da Câmara Municipal 

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

presentes os Senhores Vereadores, Manuel António Águeda Sequeira, Regina Margarida Amada 

Piedade Matos, Belmiro José Eusébio da Fonte, Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte e Rita 

Sanches Bento Varela. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A reunião foi secretariada pelo Coordenador Técnico, Carlos José de Paiva Mendes.--------------- 

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

O Senhor Vereador António Gordinho Trindade não esteve presente na reunião, por motivo de 

gozo de férias, conforme documento que faz parte da pasta de documentos da reunião.-------------- 

407/2017 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número dezanove, de três de julho de 2017, para leitura, 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar. ----------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Manuel Sequeira não participou na aprovação da ata, por não ter estado 

presente na reunião a que respeita. --------------------------------------------------------------------------- 

408/2017 – ACORDO DE COLABORAÇÃO – BENEFICIAÇÃO DA EB AMADEU 

GAUDÊNCIO  

Para aprovação do Executivo é presente Acordo de colaboração com o Ministério da Educação, 

representado por S. Exa. a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, para a realização das 

obras de beneficiação da EB Amadeu Gaudêncio, que faz parte da pasta de documentos e se dá 

por transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. ---------------------------------------------------------------------- 



409/2017 – REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB 2/3 AMADEU GAUDÊNCIO – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

Para ratificação do Executivo, é presente o Despacho do Senhor Presidente da Câmara 

nº17/2017, que versa a abertura do Procedimento de Ajuste Direto, com vista à execução da 

empreitada supra mencionada, que se encontra na pasta de documentos da presente reunião e se 

dá por transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

410/2017 - ORUS – OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA - PRAIA, SÍTIO E 

PEDERNEIRA - PROJETOS 

Para apreciação do Órgão Executivo são presente os Projetos acima referidos que fazem parte da 

pasta de documentos da reunião e se dão por transcritos. ----------------------------------------------  

Estiveram presentes os Senhores Eng.º António Fonseca Ferreira e Dr. António Batista, da firma 

‘ColectivArquitectura’ que fizeram a apresentação da proposta técnica da Operação de 

Reabilitação Urbana, da Praia da Nazaré, Sítio e Pederneira, no âmbito do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei 307/09 e Lei 32/12 e seu enquadramento legal. 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram doze horas, pelo que de tudo, para constar, se lavrou a presente ata, 

que vai ser assinada pelo próprio e pelo Secretário, que a leu em voz alta, tendo a respetiva 

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


