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ATA N.º 10/2020 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, nesta Vila de Nazaré, através de 

videoconferência, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do 

Senhor Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara, estando presentes os 

Senhores Vereadores, Manuel António Águeda Sequeira, Alberto Madail da Silva Belo, Regina 

Margarida Amada Piedade Matos, Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues, António Gordinho 

Trindade e Salvador Portugal Formiga. --------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi secretariada pela Técnica Superior Olinda Amélia David Lourenço. ------------------- 

Pelas dez horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ao Órgão Executivo Municipal os seguintes 

esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- que passou uma semana da abertura de vários serviços e hoje vão abrir mais alguns, em 

particular o Turismo e o Forte de S. Miguel Arcanjo; que o único serviço que está aberto mas que 

hoje irá ter outras regras, é o balcão dos SMN, no mercado, havendo um grande respeito pelas 

regras que foram definidas, tanto por parte dos trabalhadores como dos próprios munícipes, que 

se apresentam de máscara e observando as devidas distâncias entre si e por isso tudo está a 

decorrer dentro da normalidade que é exigível atualmente; que também os serviços da Câmara 

estão em funcionamento presencial muito embora continuemos a ter muita gente a prestar 

serviços por via digital; que na passada sexta feira voltou aos atendimentos presenciais, 

utilizando a sala de reuniões, com o devido distanciamento, desinfeção e higienização do espaço 

após cada atendimento; que certamente os Senhores Vereadores já se aperceberam que temos 

também uma pessoa a fazer a triagem dos que pretendem interagir com os Serviços do Município, 

tendo sido implementados limites para todos os que querem ser atendidos; que à chegada ao 

edifício  todos os Munícipes tem disponível o álcool gel para higienizar as mãos, apresentando-se 



de máscara; que a partir de hoje, voltámos ao horário de 7 horas, com o regime de teletrabalho 

para alguns trabalhadores; que, como é do conhecimento de todos, no período de emergência da 

pandemia, e apesar de nada haver previsto, determinou um período de jornada contínua de 5 

horas e quando saímos do estado de emergência para o estado de calamidade, transitámos para 

um regime de jornada contínua de 6 horas, adotando-se regimes desfasados;  deixa por isso a 

nota final que, quanto a este assunto na última semana em que os serviços reabriram,  tudo tem 

decorrido muito bem; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- que na próxima quarta-feira, irá reunir a Comissão Municipal de Proteção Civil que, entre 

outras coisas, irá abordar a atitude que a Câmara Municipal e os demais agentes irão ter com a 

abertura das Praias, cujo período balnear irá iniciar a  6 de Junho; que o governo, através da 

APA emitiu já um Manual de Boas Práticas, para que todos possam ter conhecimento, e pediu à 

Dr.ª Helena Pola, que fizesse chegar esse Manual aos Senhores Vereadores para conhecimento, 

assim como é também sua intenção dar conhecimento à Vereação das conclusões que forem 

retiradas finda a dita reunião, para que todos saibam as medidas que irão ser implementadas; 

deixou desde já muito claro, que não é favorável à utilização de semáforos e senhas ou outras 

atitudes limitadoras, não só por que  será muito difícil controlar os acessos de forma impositiva, 

tendo em conta um n.º limite de pessoas que possam estar na praia, pois é seu entendimento que, 

nem na Nazaré, nem em lado nenhum, isso será possível; que através da sensibilização das 

pessoas, o Município colocará todos os recursos humanos e veículos ao serviço das Praias do 

Concelho, para que de uma forma sensibilizadora as pessoas possam garantir o distanciamento 

social para evitar o mais possível o contágio, mas assegurando que as pessoas possam usufruir 

das nossas praias; que, já ouviu dizer que este Verão será o mais quente de sempre e por isso 

precisa do apoio e bom comportamento de todos no cumprimento das regras da OMS para que 

tudo corra bem, não só para os habitantes da terra como para todos os  visitantes;  que uma 

empresa de Leiria contatou a Câmara, para a implementação de um projeto piloto, isto é, numa 
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área mais reservada da Praia poder utilizar novas tecnologias que permitirão, em tempo de 

COVID, ajudar neste cumprimento de regras; acredita que na praia da Vila será possível a 

pessoa afastar-se de outras, pelo imenso areal que a praia tem, com a salvaguarda da vigilância 

que temos em toda a praia, quer por parte dos concessionários quer por parte da própria 

câmara; já no que diz respeito à Praia do Salgado e Praia do Norte têm também areais imensos, 

havendo vontade de reforçar a vigilância através de nadadores-salvadores, só é necessário é que 

existam disponíveis no mercado para a contratação; que na coordenação com a autoridade 

marítima, com o ISN, nadadores salvadores e equipa sediada nos Bombeiros, paga integralmente 

pelo Município, mas esperando por algum apoio nesse sentido por parte do Governo, em que já 

fez sentir através de várias personalidades do Governo, que são necessárias fardas no areal, 

porque elas impõem algum respeito no que se refere, designadamente, a sintonização de 

comportamentos de risco; que na sequência do que foi uma prática antiga, sugeriu que fossem 

colocados na Nazaré um grupo de fuzileiros, apenas e só pela sua presença, que por isso estamos 

a ponderar tudo; que o município na Nazaré, na próxima quarta-feira, com a sua presença, irá 

assinar em Peniche com o Instituto Politécnico de Leiria, protocolo, com o Ministro do Mar,  

Docapesca e entidades ligadas à Pesca ( que integram uma boa parte dos pescadores da Nazaré),  

a Secretaria de Estado das Pescas, um protocolo que visará testar ao COVID 19, todos os 

pescadores da Nazaré,  sendo a Câmara da Nazaré uma interveniente logística e financeira, 

porque vai financiar uma parte desses testes; que assim os testes irão ser efetuados a todos os 

pescadores, no armazém 33, onde está representado o Capmar, apesar de uma parte razoável 

deles não terem qualquer ligação institucional às entidades ligadas à pesca; que após esta 

realização, os testes serão analisados em Leiria no IPL e espera que não exista nenhum infetado 

neste grupo profissional ; a propósito, o Senhor Presidente informou que continuamos com zero 

casos de Covid 19 no Concelho da Nazaré, à data do dia de ontem. ------------------------------------

Usou entretanto da palavra a Senhora Vereadora Regina Matos para desejar Boa Saúde a todos 



e informar que, na passada segunda-feira, houve lugar à distribuição de mais produtos 

alimentares pelas IPSS do Concelho e loja social, uma vez que se detetou que os bens existentes já 

eram insuficientes para as famílias que procuraram este apoio, e pelo facto de já não ser possível 

fazer recolhas nos supermercados. ---------------------------------------------------------------------------- 

Interveio também o Senhor Vereador Orlando Rodrigues para abordar a questão das Praias, 

transmitindo que, como Senhor Presidente já referiu, existiu uma reunião importante com o 

Ministro do Ambiente que versou sobre esta temática, tendo a data definida para o início da 

época balnear sido fixada a 6 de Junho; que a questão que se prende com os distanciamentos e as 

acessibilidades já estão basicamente definidas, apesar da Portaria ainda não ter sido publicada; 

que quanto à fiscalização, esclareceu que não é fácil implementar todas as medidas sem uma 

efetiva fiscalização e é do conhecimento de todos que a Polícia Marítima não tem recursos 

humanos para exercer este tipo de fiscalização, se bem que, também não compete à Câmara o 

desenvolvimento destas medidas; que quanto às situações que estão a ser estudadas, existem 

algumas que importam ser afloradas como é o caso das acessibilidades, que como é do 

conhecimento de todos, teremos de ter acessibilidades de entrada ou de saída, o que significa que 

teremos de alterar a logística já antes adotada; outra questão que também suscita preocupação é 

a Lagoa do Valado dos Frades, que é um espaço muito aprazível e de excelência no nosso 

Concelho, e apesar de não ser uma área balnear, o Senhor Vereador Orlando Rodrigues referiu 

ir colocar alguma sinalética no dito espaço na zona dos banhos, indo também analisar da 

possibilidade de lá colocar para intervenção alguma entidade externa, para que possamos ter um 

controlo mais  exigente no acesso à Lagoa, evitando-se o mais possível,  riscos para a  população, 

uma vez que aquele espaço não é balnear. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Orlando Rodrigues deu finalmente conhecimento ao Órgão Executivo, de 

uma decisão que já deveria ter sido tomada e que se prende com a questão de venda ambulante 

da Praia; que em tempo de emergência não foi aberto o procedimento de concurso, pois ainda 
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não se sabia se iria ser permitida a venda ambulante; contudo sendo certo que a autorização para 

esta venda, está garantida no areal da Praia, irão ser deferidas 5 licenças e provavelmente, como 

este assunto já está em cima do tempo, irá ser aprovado por despacho do Senhor Presidente e 

depois ser ratificado na Câmara Municipal o procedimento para atribuição das ditas licenças. -- 

Usou também da palavra o Senhor Vereador Alberto Madail que desejou votos de boa saúde a 

todos e seus familiares, formulando ainda votos para que a situação pandémica melhore 

rapidamente, tanto ao nível nacional como internacional, para que possamos livremente receber 

os turistas, tão necessários à economia local; -------------------------------------------------------------- 

Colocou assim ao Senhor Presidente da Câmara as seguintes questões, que já foram objeto de 

propostas de deliberação em reunião passada: ------------------------------------------------------------- 

- quais as recomendações efetuadas à Docapesca e quanto ao ofício dirigido à Comissão 

Directiva do FAM, se as conclusões foram positivas ou negativas? Se forem positivas, serão boas 

notícias para os seus utilizadores, pescadores da Docapesca e público em geral; -------------------- 

- quanto às máscaras que irão ser distribuídas à população bem como o álcool-gel, pretende 

saber se esta distribuição já foi concretizada, ou se estão previstas datas, uma vez que já é 

obrigatório, no acesso aos Serviços e etc; ------------------------------------------------------------------- 

- quanto à recomendação efetuada pela OMS, sobre o desaconselhamento da desinfeção das ruas, 

questiona se existe alguma análise sobre esta recomendação a desaconselhar a dita desinfeção ?-  

Agradeceu entretanto o Senhor Vereador Alberto Madail a informação prestada sobre a 

preparação da época balnear bem como das medidas publicitadas; que das medidas que foram 

publicitadas, no seu entendimento, merece especial preocupação, por causa da difícil 

operacionalização, a ocupação das barracas a meio tempo, pois estarão ocupadas pelos mesmos 

utentes o dia inteiro e entende ser um procedimento de extrema dificuldade, e por isso pergunta 

como irá ser gerida esta situação, se vai ser alterada ou não? ------------------------------------------ 



 Outra preocupação que o norteia, é o acesso ao molho norte do Porto de Abrigo da Nazaré, pois 

as pessoas estão a invadir grandemente o local através da via pedonal, sendo sua sugestão, que 

se coloque na dita zona, barreira a cerca de 30/40 metros da cabeça do molhe, como de resto já 

esteve há um tempo, para que “o diabo não as teça” , e possam acontecer acidentes que venham 

a denegrir a imagem da Nazaré. ------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio também o Senhor Vereador António Trindade, congratulando-se de imediato com as 

medidas tomadas pelo Executivo para prevenção e proteção do mercado municipal, que em sua 

opinião, foram pertinentes e objetivas, visando permitir uma melhor coordenação e prevenção do 

contágio; realçou a importância do mecanismo de suporte com o álcool-gel, na entrada do dito 

mercado para a desinfeção das mãos; que, por acaso, observou pessoalmente, quando acabou a 

embalagem de álcool-gel, de imediato aquela foi substituída, entendendo tratar-se de uma medida 

bastante importante para todos nós; ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Trindade, relevou também, com muito agrado, o apoio prestado às 

famílias carenciadas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Nazaré, por andar a 

distribuir, voluntariamente e sozinho, sacos com bens alimentares, situação que aqui pretende 

louvar, deixando o devido reconhecimento público ao citado Edil, para que fique registado nesta 

ata; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em jeito de nota de recomendação, o Senhor Vereador António Trindade, referiu a publicação de 

3 Portarias que versam sobre o apoio a Pescadores, em que o governo estabelece critérios de 

subsídios relativamente ao valor pescado no ano anterior, fazendo com que os Pescadores fiquem 

com um valor simbólico a receber, que será manifestamente insuficiente para as suas vidas; como 

é do conhecimento de todos, a Pesca não confere uma remuneração, porque não é uma atividade 

salarial certa e por conseguinte, basear uma compensação no valor do pescado do ano anterior, 

não lhe parece uma medida social bem tomada, antes considerando de muito injusta, porque se 

assim não fosse, partia-se de um patamar mínimo para quem no ano anterior tivesse volume de 
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pesca mínimo; deixa assim, nesta sede, uma recomendação ao Senhor Presidente da Câmara, 

para que defenda fortemente a revisão desta Portaria, para que haja mais justiça na atribuição 

dos critérios de compensação à classe piscatória que já está tão desfavorecida, em face das 

contingências que tem assolado esta atividade, quer por desemprego quer por tantas outras 

condições penalizantes para os pescadores. -----------------------------------------------------------------  

Congratulou-se também o Senhor Vereador António Trindade pela medida tomada na Serra de 

Cima, a que aludiu em anterior reunião de câmara, mas alerta que existem ainda muitos perigos 

na citada via, e entende que um empedrado mais grosso seria certamente mais eficaz, que o pó de 

pedra, que facilmente a chuva e o vento diluirão, e portanto não resolverá a situação na citada 

estrada que, para todos os efeitos, ainda está impregnada de perigos. ---------------------------------- 

Usou também da palavra o Senhor Vereador Manuel Sequeira que se referiu à Escola Amadeu 

Gaudência que irá iniciar a sua atividade presencial para o 11.º e 12.º anos; que tem estado em 

contato com o gabinete de comunicação e as coisas estão a correr bem, porquanto tem existido 

um trabalho orientado com a Organização Mundial de Saúde; que tem estado em contato com o 

Gabinete de Educação e as coisas estão a decorrer dentro da normalidade; que os alunos ocupam 

sempre a mesma carteira, não há lugar à utilização de refeitórios e conforme preocupação da 

Direção de Escolas, ficou subjacente a existência de um só turno de amanhã e por isso à saída, os 

alunos vão todos almoçar; conforme auscultação as coisas estão a correr bem salvaguardando-se 

as devidas distâncias;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que como é do conhecimento de todos, no próximo dia 01 de Junho iniciará a pré-primária, e 

todos estão preparados para garantir a maior prevenção, dentro das regras que já são 

sobejamente conhecidas, porque o que queremos é que tudo corra bem. ------------------------------- 

Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara informou de imediato os Senhores Vereadores, 

prestando os seguintes esclarecimentos:----------------------------------------------------------------------



- sobre a Serra de Cima apelou ao Senhor Vereador Salvador Formiga para analisar melhor o 

que se passa, avaliando a sugestão efetuada pelo Senhor Vereador António Trindade;--------------- 

-  sobre as questões das Pescas, o Senhor Presidente informou ficar aqui a devida nota e o 

registo; de facto, quando as portarias são publicadas no Diário do Governo, elas são 

posteriormente publicitadas no armazém 33 para conhecimento de todos; pelo conhecimento que 

tem, existirá muito pouca gente que não estará enquadrada em todas as medidas, 

independentemente se os valores são ou não razoáveis, situação que é sempre discutível; pelas 

informações que lhe vem sendo transmitidas pela Dr.ª Carla Maurício, existirão um ou dois casos  

em que os pescadores tinham direito somente a 10% ou 20% dos dias de pesca, nos termos 

exigidos pela portaria, e daí não ser muito fácil justificar os apoios para estes pescadores; 

contudo, assinalou o Senhor Presidente, que ficava o registo da posição do Senhor Vereador 

António Trindade, que naturalmente vai chegar ao Ministro do Mar e não pode deixar de 

assinalar que o Governo tem também uma série de medidas que pretende implementar, pois desde 

o início deixámos este alerta que o sector primário não poderia ficar sem apoios e eles tem vindo 

naturalmente a surgir, para apoiar a classe piscatória; --------------------------------------------------  

- que sobre as medidas positivas introduzidas no Mercado, agradeceu o Senhor Presidente as 

palavras proferidas pelo Senhor Vereador António Trindade e reconheceu que nem sempre é fácil  

haver da parte dos nossos funcionários capacidade de controlo; na realidade, a colocação de um 

segurança privado na entrada do mercado, veio auxiliar a coordenação e o controle dentro do 

mercado, libertando também os nossos fiscais para a sensibilização necessária aos vendedores e 

compradores no interior do dito espaço; mais referiu o Senhor Presidente que, se é verdade que 

as medidas de limpeza sempre foram fortes no mercado municipal, hoje em dia, em sede de 

pandemia, essa limpeza foi muito reforçada para tornar mais eficientes as medidas de 

prevenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em resposta ao Senhor Vereador Alberto Madail, informou que sobre as  recomendações da 
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Docapesca que foram enviadas,  ainda não temos qualquer  resposta e também desconhecemos se 

porventura já fora emitida uma fatura da água, fatura essa que denota bem refletido o desconto 

da água destes 3 meses de pandemia, ainda assim vai estar com o Presidente da dita Entidade na 

próxima 4ª. feira e avaliará sobre a eventual aceitação ou não das propostas endereçadas pela 

Câmara; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-sobre o FAM, o Senhor Presidente presume que esteja o Senhor Vereador a referir-se à questão 

dos impostos, e poderá neste contexto informar que já foram enviados 2 ofícios, que passa pela 

adoção de nova medida, em particular, propondo a redução de juros que já foi indicada pelo 

Governo, em proposta de Lei para este ano que integra juros em 2020 e 2021 e capital em 2021, 

irá solicitar para que possam ser adiadas, porquanto nesta altura é impossível aplicar a descida 

dos impostos e em sede de 2021, irá efetuar essa proposta oficial, porque como é sabido, esta 

matéria terá de ser tratada no próximo orçamento 2021 e aí sim, acredita que o FAM nos dará a 

resposta que se pretende para a redução de impostos; ----------------------------------------------------- 

- sobre as máscaras, estamos a aguardar a chegada dos Kits que incluirão álcool gel, máscara e 

folheto informativo, a que anexaremos uma máscara por Munícipe das 15.000 máscaras que nos 

foram oferecidas pelo Nazareno residente na Alemanha, que opera numa empresa do sector 

farmacêutico, porque na realidade não há razão para procedermos à distribuição das 15.000 

máscaras, quando dentro em breve iremos ter outras 15.000 para distribuir oriundas da 

Oestecim, esperando que cheguem esta semana; estas que solicitámos são reutilizáveis e portanto 

espera que aquelas que vão ser fornecidas, que foram certificadas no Domingo, cheguem até nós, 

teremos de aguardar; estamos a fazer vários esforços financeiros no sentido de termos máscaras 

reutilizáveis para distribuir a todos os funcionários municipais, acreditando que entre a última 

semana de Maio e a primeira de Junho essas máscaras serão distribuídas a todos os Munícipes; 

que na semana passada foi feita uma encomenda de 900 máscaras para os nossos serviços, de um 

valor um pouco mais elevado, mas foi-nos dito que, segundo a certificação demonstrada, pode ser 



objeto de 90 lavagens, e que serão disponibilizadas para os funcionários municipais; que também 

já foi efetuada outra encomenda de máscaras TNT, com filtro, tendo já chegado as primeiras 100, 

para consumo interno na autarquia e aproveita para deixar a pergunta aos Senhores Vereadores 

se pretendem ter acesso à máscara oficial, com o logotipo do município, que fará chegar com 

todo o agrado aos que a solicitarem à Dr.ª Helena Pola; que estas tem duas cores, umas 

destinadas a senhoras e outras a cavalheiros; -------------------------------------------------------------- 

- quanto à recente recomendação da OMS versando sobre a desinfeção das ruas, pessoalmente, o 

senhor Presidente não lhe parece que a OMS se oponha totalmente à desinfeção, com hipoclorito, 

extremamente diluído; que o Município está a investir em equipamentos de desinfeção,e já 

adquiriu uma máquina, para operar nos transportes rodoviários, que funciona por ozonificação e 

ainda 3 canhões que criam uma nuvem que vem reforçar o nível de desinfeção nos edifícios, e 

iremos optar certamente pela solução que se torna menos agressiva, mas uma coisa na verdade 

não irá fazer que é desinfetar as praias com hipoclorito.-------------------------------------------------- 

- sobre a ocupação das barracas a meio tempo, o Senhor Presidente assinalou que acredita que a 

criatividade nazarena ajudará nesta medida, porém reconhece que não é muito fácil de 

implementar e questionou o Senhor Vereador Alberto Madail, se entenderia que, se uma família 

ocupar a barraca o dia todo, haverá mal ao mundo? O que entende de suma importância é 

garantir que as barracas serão higienizadas; --------------------------------------------------------------- 

- finalmente, quanto à barreira sugerida para prevenção no molhe norte, o Senhor Presidente 

esclareceu que irá recomendar a colocação de uma barreira na cabeça do molhe referido, se bem 

que não é nada fácil controlar cada pessoa que está na Praia, nem nenhuma pessoa, no mais 

perfeito juízo, assim pretende; acredita que o misto de algum medo e de bom comportamento 

poderá levar a que as regras emitidas pela APA tenham melhor implementação; o Senhor 

Presidente prestou ainda a informação de que não irá impedir o acesso à Praia, porquanto esta 

medida, no seu entendimento, toca os ditames da inconstitucionalidade e por isso, irá estar atento 
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a tudo o que se passa na praia, indo reforçar a vigilância nas praias, tanto na Praia da Vila, 

como na Praia do Norte e também na Praia do Salgado. -------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve inscrições neste período. -------------------------------------------------------------------------- 

236/2020 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número nove, de quatro de maio de 2020, para leitura, 

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

Aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

237/2020 – 4 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – ANO 2020  

Presente informação n.171/DAF- SGFCT/2020, datada de 2020/05/15, relativamente ao assunto 

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

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte declaração de 

voto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Os vereadores independentes, Alberto Madail e  António Trindade, eleitos pelo PSD, vêm  

apresentar declaração de voto favorável à proposta 237/2020 – 4ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA – ANO 2020, pelas seguintes razões: ------------------------------------  

1- Mais uma vez, foi apresentada uma alteração aos instrumentos Orçamentais, revelando  

falta de rigor no cumprimento dos objetivos e estratégias traçados na conceção do documento; 

Sendo natural o reforço da rubrica  Vestuário e artigos pessoais devido à imprevisível  pandemia 

o mesmo não se aplica às restantes rubricas. ----------------------------------------------------------------

Desta vez,  esta alteração orçamental  totaliza uma verba de 60.000,00 euros para reforço de  

rubricas relativas a Vestuário e artigos pessoais (20.000 euros), a Estudos, pareceres, projetos e 

consultadoria (30.000 euros) e Outros trabalhos especializados  (10.000 euros); --------------------- 

2- A exigência de novos estudos para a ALE de Valado dos Frades no âmbito do EIA, que se 

encontra ainda em fase de avaliação, foi para nós uma completa surpresa uma vez que todas as 



infraestruturas se encontram concluídas bem como a implantação e laboração de várias unidades 

empresariais são uma realidade há vários anos tendo sido avançadas, inclusive, previsões de 

datas para inauguração desta importante infraestrutura no passado recente. ------------------------- 

3- É sabido que esta “área de localização empresarial” tem um plano de pormenor aprovado 

e que geograficamente confina com uma zona residencial e tem um centro escolar nas 

imediações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- A votação da 4ª Alteração ao orçamento da despesa não permite posições diferenciadas 

rubrica a rubrica, sendo uma votação conjunta. ------------------------------------------------------------ 

Queremos esclarecer que o nosso voto favorável, contrariamente à nossa posição habitual, se 

prende unicamente com o reforço da rubrica que vai suportar as medidas de proteção e 

higienização sanitária que garantirão maior segurança no trabalho a todos os trabalhadores da 

autarquia, independentemente da sua função, medidas estas englobadas no conjunto de medidas 

tomadas para fazer face à anormal situação pandémica causada pelo COVID-19. ------------------- 

Face aos pressupostos apresentados, os vereadores independentes eleitos pelo PSD, apresentam 

declaração de voto favorável.”------------------------------------------------------------- ------------------- 

238/2020 - RELAÇÃO DE DESPACHOS DE ABRIL 2020  

Presente informação n.º153/DPU-SATA/2020, do Setor Técnico e Administrativo, datada de 

2020.05.04, sobre o assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se 

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

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

239/2020 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO - RUA 

PADRE PROENÇA OLIVEIRA, N.º6,8 E 10 – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º272/95, com requerimento nº619/2020, de que é requerente Caixa 

de Crédito Agrícola, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ---------------- 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da proposta de 

decisão da Chefe da Divisão Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 

240/2020 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE 

AMPLIAÇÃO EM MORADIA UNIFAMILIAR - AVENIDA DA NAZARÉ N.º114 – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º394/19, com requerimento nº504/2020, de que é requerente 

Alberto Sequeira Gomes, 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 informação 

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

241/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO – BECO DO 

SEMEÃO – LOTE 11 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º280/18, com requerimento nº500/2020, de que é requerente Alf 

Hakan Freij, 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 licenciamento, nos termos da informação 

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

242/2020 – LICENCIAMENTO DE OBRAS /COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CASAL DAS 

NEVES – SERRA DA PESCARIA - FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º26/12, com requerimento nº621/2020, de que é requerente A.B.M. 

NV, 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, declarar a caducidade da licença, nos termos da proposta de 

decisão da Chefe da Divisão Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 

243/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

HABITACIONAL – RUA DA LIBERDADE N.º35 E 37 – NAZARÉ  



 Presente o processo de obras n.º4/20, com requerimento nº570/2020, de que é requerente 

Salvador Portugal Formiga, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

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

O Senhor Vereador Salvador Formiga requereu o seu impedimento ao Senhor Presidente, neste 

ponto, por ser o interessado direto, não participando na discussão e votação do assunto.----------- 

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

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

O Senhor Vereador Salvador Formiga regressou à reunião, por videoconferência.------------------ 

244/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS - RUA SUB-VILA N.º28 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º407/17, com requerimento nº547/2020, de que é requerente Bebe 

& Dorme, Hostel 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 a licença especial para obras inacabadas, pelo período de 

3,5 meses, nos termos da informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------- 

245/2020 - LICENCIAMENTO DE OBRAS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - AVENIDA DA 

INDEPENDÊNCIA NACIONAL N.º10 – C – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º84/09, com requerimento nº574/2020, de que é requerente 

António José Bem Piló, 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, declarar a caducidade da licença, nos termos da proposta de 

decisão da Chefe da Divisão Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 

246/2020 – LICENCIAMENTO DE UM CONJUNTO DE 2 MORADIAS - RUA VASCO DA 

GAMA FERNANDES – CAMARÇÃO – NAZARÉ  
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Presente o processo de obras n.º116/2020, com requerimento nº637/2020, de que é requerente 

Maria Ilisa Pacheco dos Santos Bonnin, 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 da Divisão Técnica de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------- 

247/2020 – LICENCIAMENTO DE UMA MORADIA RUA DO COSSI – CASAL MOTA – 

FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º134/2020, com requerimento nº655/2020, de que é requerente 

Kaj Gustaf Lunmark, 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 informação 

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

248/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA DO POÇO – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º586/19, com requerimento nº529/2020, de que é requerente 

David Manuel Lourenço Bragaia, 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 informação 

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

249/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO MISTO – 

AVENIDA PORTO SANTO EDIFÍCIO REIS – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º531/2020, com requerimento nº572/2020, de que é requerente 

Sabino Vieira dos Reis, acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento 

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



O Senhor Vereador António Trindade declarou o seu impedimento neste ponto, não participando 

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

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

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

O Senhor Vereador António Trindade regressou à reunião de Câmara, por videoconferência.------ 

250/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO 

HABITAÇÃO, INDÚSTRIA TIPO III – PANIFICAÇÃO E POSTO DE VENDA - COMÉRCIO 

– RUA PROFESSOR ARLINDO VARELA- VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º157/81, com requerimento nº592/2020, de que é requerente 

Coelho & Matias, Sociedade Panificadora, 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 informação 

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

251/2020 – IGAMAOT – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 42.º DO REGIME 

JURÍDICO DA REN NO MUNICÍPIO NZR CONCLUSÃO FASE ACOMPANHAMENTO  

Presente a informação n.º 157/DPU/2020, de 13 de maio, versando o assunto supra referenciado, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto.------------------------------------------------ 

252/2020 – RATIFICAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADES INTERCARREIRAS  

Para ratificação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º160/DAF-RH/2020,datada de 

2020.04.29, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da 

reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos de consolidação de mobilidade 

intercarreiras, dos trabalhadores mencionados, nos termos da proposta de decisão da Chefe da 

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

253/2020 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS 

PRECÁRIOS (PREVPAP), PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA UM POSTO DE 

TRABALHO DE ASSISTENTE TÉCNICO, PARA O GABINETE DE GESTÃO DE 

EVENTOS E APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º 173/DAF/RH/2020, 

de 12 de maio, relativamente ao assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da 

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

Deliberado, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento concursal e aprovar o 

respetivo Júri.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

254/2020 - HASTA PÚBLICA MADEIRA 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º4/GTF/2020, 

relativamente assunto acima referido, que capeia as normas aplicáveis à alienação em hasta 

pública de madeira, que faz parte da pasta de documentos da reunião e dá por transcrita. --------- 

Deliberado, por unanimidade, proceder à abertura da hasta pública para alienação de madeira, 

nos termos da informação técnica do Gabinete do Ambiente.---------------------------------------------

255/2020 – REGISTO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO CASA MUSEU 

MÁRIO BOTAS - REVISÃO DOS ESTATUTOS  

Para conhecimento do Órgão Executivo, foi presente o assunto acima referido, que faz parte da 

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

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

256/2020 - PROJETO DE REGULAMENTO DE GESTÃO DAS INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS MUNICIPAL DA NAZARÉ  



Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º46/SAFD/2020, 

datada de 2020/05/06, relativamente assunto acima referido, que capeia Projeto de Regulamento 

de Gestão das Instalações Desportivas Municipais da Nazaré, que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, submeter o projeto de Regulamento a período de consulta pública 

pelo período de trinta dias para recolha de sugestões, procedendo-se à publicação na II Série do 

Diário da República e inserção de Aviso no Portal do Município. ---------------------------------------                                                                                                                                 

257/2020 – COVID-19 – APOIO ÀS FAMÍLIAS DO CONCELHO – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO 

Para ratificação do Executivo, foi presente o despacho n.º 18/2020, datado de 5 de maio de 2020, 

do Senhor Presidente da Câmara, aprovando a aquisição de produtos alimentares, até ao valor 

de 9.0000,00- nove mil euros, com vista a reforçar a resposta alimentar às famílias do concelho 

da Nazaré, que faz parte da pasta de documentos da reunião e dá por transcrito.--------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara.--------------- 

258/2020 – MEDIDAS COVID 19 – APLICADAS NO CEMITÉRIO DA PEDERNEIRA E 

CASA MORTUÁRIA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

Para ratificação do Executivo, foi presente o despacho n.º 19/2020, datado de 08 de maio de 

2020, do Senhor Presidente da Câmara, aprovando as medidas Covid 19 a aplicar no Cemitério 

da Pederneira e Casa Mortuária, que faz parte da pasta de documentos da reunião e dá por 

transcrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara.--------------- 

259/2020 – MEDIDAS COVID 19 – APLICADAS NO MERCADO MUNICIPAL DA NAZARÉ 

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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Para ratificação do Executivo, foi presente o despacho n.º 20/2020, datado de 08 de maio de 

2020, do Senhor Presidente da Câmara, aprovando as medidas Covid 19 a aplicar no Mercado 

Municipal da Nazaré, que faz parte da pasta de documentos da reunião e dá por transcrito.-------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara.--------------- 

260/2020 – MUNICÍPIOS DO OESTE DECIDEM NÃO REALIZAR AS FESTAS, 

FESTIVAIS E ESPETÁCULOS DE NATUREZA ANÁLOGA ATÉ 30 DE SETEMBRO – 

COVID 19 - PROPOSTA 

Presente comunicação da Comunidade Intermunicipal do Oeste versando o assunto supra 

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

Sobre o mesmo, o Senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: “Dei a minha 

concordância ao teor do presente documento e proponho que a Câmara Municipal aprove as 

presentes medidas.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar as medidas plasmadas na informação da CIMOESTE.----- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram doze horas e vinte e quatro 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 e rubricada por todos os presentes. -------------------------- 
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