
 
                         CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ     FL      

 

 

Ata n.º 15/20                                                                                                       Reunião de Câmara de 2020/07/13 

ATA N.º 15/2020 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte, nesta Vila de Nazaré, 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 e dez minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ao Órgão Executivo as seguintes informações: ----------- 

- que a presente Reunião de Câmara acontece, presencialmente, após vários meses em que este 

Órgão reuniu em videoconferência e por conseguinte, com distância física, deixando a nota que, 

apesar da modalidade adotada, quer por parte dos Serviços Municipais, quer por parte de todos 

os Eleitos, o trabalho foi profícuo e fluiu de forma assertiva e objetiva, tendo também sido 

efetuado com amizade, vindo mesmo a existir momentos de muito boa disposição, apesar do 

período de confinamento existente; por este motivo, deixa exarado nesta ata, os seus 

agradecimentos a todos e, em particular, aos Senhores Vereadores da Oposição; -------------------- 

-  o Senhor Presidente entendeu por bem efetuar algumas referências, designadamente às  “ 

Bandeiras Azuis”, que foram hasteadas na passada sexta-feira, nas Praias do Salgado e da 

Nazaré , bem como ao ATL e à Feira Semanal; -------------------------------------------------------------

- relativamente à Feira Semanal, informou que, apesar dos dois infetados com Covid 19 no 

Concelho da Nazaré, a Autarquia tem dados passos muito fortes no controlo da informação desta 

temática, conjuntamente com o Delegado de Saúde Local, a quem compete essa responsabilidade 

e esse conhecimento, no sentido de rastrear os grupos; o que se percebeu na última feira semanal, 

é que não só houve o reforçar das condições de distanciamento, para garantir que o vírus não 



tinha possibilidade de se alastrar,  mas face ao facto de terem sido identificados dois casos de 

Covid, numa comunidade muito específica na feira, verificou-se um decréscimo do número de 

vendedores bastante assinalável, tendo ainda assim tudo decorrido dentro da normalidade; que 

na praia, até ao momento, tudo tem corrido bem, muito embora alguns ajuntamentos de gente 

jovem esteja na mira dos assistentes de praia, figura que foi criada para alertar para os 

ajuntamentos  e bem assim para a necessidade de separação de pessoas na praia, sendo certo 

que, apesar de alguns incumprimentos, tudo está sob controlo. ------------------------------------------ 

Usou entretanto da palavra o Senhor Vereador Orlando Rodrigues, que informou que este ano 

tem sido um ano atípico, por várias razões, sendo uma delas inerentes à dinâmica de Praia 

implementada; que seria, se tudo fosse como antes, o primeiro ano com um Plano de Praia ativo, 

mas devido às contingências conhecidas, tivemos que criar novos modelos ao nível das 

acessibilidades, alimentação no areal, sinalética e outros, que encerra uma dinâmica difícil de 

gestão a todos os níveis; contudo, sendo ainda recente, este modelo está a funcionar bem e mesmo 

ao nível da intervenção e sensibilização por parte dos assistentes de Praia, as coisas tem corrido 

positivamente; também não deixa de não ser verdade que,  na Praia do Salgado ainda não 

aconteceu nenhuma situação anormal, mas na Praia da Nazaré, isso já aconteceu, ontem houve 

bandeira amarela e na semana passada também, porque nalgumas zonas já se vai verificando 

alguma acumulação de pessoas, porém, quer da parte da capitania, quer da parte da equipa dos 

assistentes de praia, ainda não foi identificada nenhuma situação grave; ------------------------------ 

- quanto aos galardões, o Senhor Vereador Orlando Rodrigues sustentou que valem o que valem, 

mas acima de tudo permitem transmitir o que vem sendo uma aposta deste Executivo na 

qualificação das áreas balneares; que este Executivo iniciou funções no ano de 2013, deparando-

se com bastantes coisas degradadas, como por exemplo o Bubbas e o apoio de praia “a Onda” e 

se verificarmos, por exemplo o galardão Bandeira Azul na Praia só era aplicada da Avenida para 

Norte e, hoje em dia, aplica-se a toda a extensão da Praia da Vila, tendo uma Praia diferente a 
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vários níveis, mais organizada, com mais acessibilidade, e atualmente temos os dois galardões de 

Praia Acessível tanto na Praia da Nazaré, como na Praia do Salgado; que não pretendendo 

relevar a nossa Praia em detrimento de outras, tem que reconhecer que, presentemente, não 

conhece nenhum Município que tenha as condições no areal como tem o areal da Praia da 

Nazaré; tem uma logística muito complexa, tendo sido necessário pelo menos três equipas de 

áreas diferentes para implementar todas as medidas pretendidas; --------------------------------------- 

- relativamente à questão dos incêndios, o Senhor Vereador Orlando Rodrigues assinalou  que 

houve três incêndios nas Matas Nacionais do Valado dos Frades, não quer arriscar a dizer que, 

foram provocados por mão criminosa,  o que nos leva a ter um enfoque acrescido e não tendo 

sido identificado o seu autor, provavelmente voltará a acontecer; pelo que tomou conhecimento, 

quer as equipas, quer as brigadas da OesteCIM, sem excluir as autoridades policiais, como a 

GNR andam todos no terreno, assim como nós, para percebermos quais as dinâmicas de acesso 

àquela zona, porque temos consciência que falamos do pulmão da Nazaré e portanto devemos ter 

a noção que, perder a Mata do Valado ou mesmo a Mata da Confraria, para nós, será 

extremamente dramático, como foi o caso de S. Pedro, em que as Matas ficaram completamente 

destruídas e se isso acontecer, devemos reconhecer que, a dita floresta é importantíssima para 

Nós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Interveio entretanto o Senhor Vereador Manuel Sequeira para manifestar a sua preocupação 

na realização de uma atividade que envolve grupos de jovens e de técnicos que é o ATL; que 

felizmente, no âmbito da parceria existente com a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, temos 

obtido muitos resultados, criando sinergias completamente diferentes do que tínhamos até hoje; 

que como é sabido, antes apenas usávamos o Centro Comunitário com condições ótimas e o 

Edifício do Bairro dos Pescadores; hoje alterámos, mantivemos o Bairro dos Pescadores e temos 

o Centro Escolar da Nazaré e do Valado dos Frades em funcionamento, mais a Escola Amadeu 

Gaudêncio, totalizando 4 polos de ATL; que esta situação adveio da necessidade de criarmos 



grupos de 10 crianças, com 2 jovens a coadjuvar e uma assistente técnica, ou seja, em cada grupo 

de 10 crianças temos 3 pessoas a controlar a atividade das crianças; que como é do 

conhecimento geral, anteriormente, era frequente efetuar saídas, viagens ao exterior, mas este 

ano, todas as viagens foram canceladas, ficando as saídas circunscritas apenas à nossa zona; as 

crianças podem assim ir à Praia e ao Norparque, o que é muito mais agradável do que ficarem 

retidas diariamente no Centro Escolar; que é efetivamente verdade que os Centros Escolares 

possuem condições infraestruturais boas, contudo confinar uma criança durante 2 meses àquele 

espaço era demasiado castrador; que as coisas estão a correr muito bem, temos um carro 

diariamente disponível só para o ATL; que conforme acordo existente entre o Município e o 

Norparque, diariamente podem entrar no parque até 20 crianças e as outras poderão ir até à 

Praia, num circuito alternado; que temos uma biblioteca de Praia, muito embora sem livros, 

porque não podem ser utilizados, mas faz muita falta, porque revistas e jornais eram muito 

apetecidos pelas crianças; em detrimento dos tempos de leitura temos atividades que também não 

implicam ajuntamentos e para todos os efeitos, os Pais destas crianças poderão estar tranquilos 

nos seus trabalhos, porque os seus filhos estão sempre ocupados, seguros e bem acompanhados. - 

O Senhor Presidente da Câmara deu entretanto a palavra à Senhora Vereadora Regina Matos 

para que se referisse a situação que foi do conhecimento público, designadamente à Feira 

Semanal, onde existiram 2 infectados por COVID 19, que pertencem a uma determinada 

comunidade que vende na Feira e que por força do medo ocasionado, havia o receio de que as 

coisas se complicassem, contudo, mesmo havendo um decréscimo de vendedores na sexta-feira, 

tudo correu dentro da normalidade; -------------------------------------------------------------------------- 

De imediato a Senhora Vereadora Regina Matos tomou a palavra para referir que felizmente 

temos recebido bons indicadores, tanto da parte dos vendedores como dos consumidores, no 

espaço da feira semanal; que a semana passada foi envolta em receio, muito embora 

desnecessário, por estar tudo controlado, foram respeitadas as distâncias de segurança e 
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higienização das mãos, existindo ali um cuidado tão grande que todos os vendedores e 

compradores poderão ficar tranquilos; que todos poderão perfeitamente deslocar-se à feira 

porque o respeito das regras são observadas e cumpridas na íntegra. ---------------------------------- 

- O Senhor Presidente informou que estamos em fase de negociação com o IP, para a transição 

de uma série de estradas, para a esfera do Município da Nazaré, entre as quais a Estrada do 

Farol, tendo sido efetuadas uma série de pavimentações nas áreas nacionais e inclusivamente na 

Estrada do Sítio  que, como se sabe, é uma estrada nacional até ao Farol; que neste âmbito já 

enviámos as propostas de receção de estradas, e a respetiva proposta de trabalho e as devidas 

contrapartidas, para que as estradas possam transitar para o Município sem carecerem de obras;  

Em complemento desta temática, o Senhor Vereador Salvador Formiga, esclareceu que, 

basicamente, teremos de receber as estradas nacionais que estejam dentro dos aglomerados 

urbanos, situação que cria sempre alguns constrangimentos; que na realidade quando são 

necessárias obras temos sempre de obter parecer da IP - Infraestruturas de Portugal; que 

naturalmente no futuro esta situação trará custos mas, teremos de saber gerir as coisas, muito 

embora também traga vantagens ao nível dos licenciamentos. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, comunicou ao Órgão Executivo que a próxima reunião de Câmara não 

poderá ser realizada no dia 27 de Julho, transitando para dia 28, por impossibilidade do  

Executivo; que se alguns dos Senhores Vereadores da Oposição, manifestarem dificuldades em 

comparecer, adiaremos a data da reunião sem problema. ------------------------------------------------ 

Usou também da palavra o Senhor Vereador Alberto Madail registando com agrado o recomeço 

das reuniões presenciais, onde o público pode intervir, no respeito pela democracia, concordando 

com as palavras proferidas pelo Senhor Presidente que, as reuniões realizadas por 

videoconferência foram profícuas e cordiais e, no seu entender, o Órgão Executivo não ficou 

nada prejudicado pela existência de reuniões por videoconferência; ------------------------------------

Que aproveita nesta sua intervenção, para deixar uma recomendação; que não é assíduo nas idas 



à praia mas é apenas um frequentador, com exceção dos Domingos, por haver mais gente no 

areal; relativamente a este assunto dirigiu-se ao Senhor Vereador Orlando Rodrigues para 

questionar se foi alterado o Plano de Praia e que, à semelhança dos anos transatos, a zona norte 

está a ter uma grande ocupação por parte das pessoas? -------------------------------------------------- 

Na oportunidade, o Senhor Vereador Orlando Rodrigues sintetizou que, quanto à delimitação, a 

dita zona foi delimitada no local devido, junto ao restaurante S. Miguel, e se bem observarmos, a 

marcação está bem longe da delimitação; o que acontece é aquilo que tinha de acontecer, porque 

aquela zona não é considerada área balnear, mas sim uma área de proteção de arribas; que 

como é sabido, a gestão da dita zona não é da competência da Câmara mas sim da Polícia 

Marítima, a quem transmitimos essa preocupação e nem a PSP está autorizada a aplicar sanções;  

que a CM tem responsabilidade na Praia, porém a fiscalização, a segurança e a aplicação de 

sanções não são da sua competência; na última semana houve reunião com o capitão do Porto 

para abordar essas matérias, mas mesmo que as pessoas sejam alertadas pelos assistentes de 

praia, não há capacidade punitiva para serem autuadas pelo que apurou na dita  reunião; que 

recentemente houve uma alteração de normas, já existindo penalizações para quem incumprir as 

regras das áreas balneares, e neste momento teremos de esperar para que a Capitania possa 

desenvolver essas ações; pelo que sabe e pelos meios que a Capitania tem ao dispor, não foi por 

falta de pedidos, tanto da sua parte como da parte do Senhor Presidente, para que haja reforço 

de equipas ou através de fuzileiros ou outros, mas o que sabe é que essas equipas não foram 

reforçadas em conformidade; na realidade, por parte das Entidades competentes, seja da APA ou 

da Secretaria de Estado do Ambiente, não sentiu que houvesse grande vontade de patrulhamento 

motorizado nas praias e é verdade que, mesmo havendo reconhecimento para os perigos 

adjacentes, não há possibilidade de exercer qualquer medida que resolva a situação; --------------- 

O Senhor Presidente afirmou a propósito que, tem recebido da parte da Associação de Banheiros 

Sol e Mar, em cada dia de fim de semana quando  vai à praia, o reporte de uma série de situações 
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que vão acontecendo, mas mesmo as pessoas confundindo licenciamento com segurança, assinala 

que a Câmara tem responsabilização no licenciamento e assumiu a responsabilidade da 

segurança na praia, colocando nadadores-salvadores em zonas onde não existiam, porém a 

fiscalização e as sanções a aplicar, não são da responsabilidade do Município, deixando aqui 

esse reforço de alerta, e o que tem dito à Associação de Banheiros é que se dirijam à Capitania, 

uma vez que nem a própria PSP pode intervir na Praia, a não ser que seja chamada pela 

Autoridade Marítima. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Alberto Madail afirmou estar preocupado com a situação existente e deixa 

aqui patenteado que para si também não é surpresa a reação manifestada pela Autoridade 

Marítima, relativamente à mudança não de jurisdição mas de licenciamento; entende que a dita 

Autoridade Marítima acaba também por se sentir “ferida” pela retirada de uma competência que 

tradicionalmente lhe estava cometida; que quanto às áreas de barracas, chapéus e lonas, parece-

lhe que está extraordinariamente bem conseguido, deixando aqui os parabéns a quem efetuou 

esse trabalho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu-se entretanto o Senhor Vereador Alberto Madail à ocupação da via pública, área também 

do pelouro do Senhor Vereador Orlando Rodrigues assinalando que, aquando das reuniões por 

videoconferência, consensualmente foi admitido o alargamento das esplanadas bem como a 

respetiva gratuitidade até ao final do mês de Agosto, sendo a situação objeto de reflexão e 

possível avaliação futura; que o facto de existirem alguns estabelecimentos que podem alargar a 

sua exploração através da expansão de áreas de esplanadas e outros que estão impossibilitados, 

como é reconhecido, é uma situação que cria no tecido económico alguma distorção; contudo, é 

seu entendimento que, aqueles que tem a sua atividade expandida perante os que não poderão 

fazê-lo, por falta de área, para estes, deveria existir uma medida de, por exemplo, 50% de 

gratuitidade no pagamento da sua taxa, garantindo assim algumas regras de equidade na 

ocupação do espaço público;  ---------------------------------------------------------------------------------- 



- O Senhor Vereador Orlando Rodrigues assinalou entretanto  

que, quanto a esta temática, que integra aquele pelouro que poucos quererão assumir e que mais 

o preocupa, que esta situação específica ultrapassa por completo o domínio da sua competência, 

porquanto, há casas no concelho da Nazaré, praticamente sem lugares internos e que fazem da 

esplanada ou da ocupação da via pública o seu negócio, assim como  também existe o contrário; 

ora, em sua opinião, a ocupação do espaço público merece uma reflexão bem pensada para 

todos, mais até aos políticos do que propriamente aos técnicos; o Senhor Vereador afirmou 

concordar com a medida de gratuitidade mas há casa comerciais, como já categorizou, que não 

tem uma área de expansão e há os que eventualmente tem essa área, como por exemplo, na Praça 

Sousa Oliveira que possui o modelo atual de aquário, que nunca mereceu a sua concordância, 

mas entende que se trata de uma área que serve de controlo da área das habitações, que deixou 

de existir a partir de dada altura; que depois existem outras casas comerciais, com dezenas e 

centenas de problemas, que merecem da sua pessoa uma atitude proactiva e não reativa; para si é 

difícil ter de reagir à prevaricação ou à reincidência da prevaricação, que ainda acontece em 

variadas situações; que no seu entendimento a fiscalização deverá assumir uma postura diferente, 

não estando a colocar em causa o papel dos fiscais que, como se sabe, trabalham em todas as 

áreas, do urbanismo, do ambiente, da ocupação da via pública, etc; que em bom rigor, se 

encontra um pouco de tudo nesta vertente da ocupação do domínio público; que é importante que 

se defina muito bem o que na realidade se pretende do papel da fiscalização porque, muitas vezes, 

basta falar com as pessoas; que de facto não existe desigualdade entre comerciantes pois, na sua 

perspetiva, as questões poderão ser regularizadas num plano mais abrangente, imperando sempre 

como regra principal, ou o tratamento das situações é  igual para todos, ou não é para ninguém!; 

que o modelo que temos atualmente é o possível e o COVD 19 não veio facilitar as coisas; que 

por exemplo as coisas na Rua Manuel D’Arriaga não estão fantásticas, mas reconhece vivamente 
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que estão muito melhor do que estavam, sendo seu desejo que se caminhe no tempo, melhorando 

sempre a atuação e os procedimentos.------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente acrescentou que este ano é um ano excecional, motivo por que se optou 

claramente por não haver deliberação, como algumas câmaras fizeram do ponto de vista da 

ocupação da via pública, precisamente por que poderia dar origem a abusos verdadeiros, 

havendo, por outro lado, uma dificuldade acrescida na criação de regras iguais para todos, face 

à particularidade de cada zona; que de facto não temos como obviar o facto de não sancionar 

exageros, face às regras de limitação de ocupação vertentes do COVID 19 para o espaço público, 

dando nota que, pelo menos numa situação, existe um procedimento contraordenacional em 

curso; que acredita no bom senso das pessoas que não podem extravasar os espaços das suas 

áreas comerciais, não aceitando que por ex. mesas sejam encostadas a miradouros públicos, seja 

feito serviço de restauração e de bar fora das regras impostas pela ASAE, etc.; que se 

determinarmos que aceitamos, por exemplo, que na marginal se acrescente 10% ou 20% da área 

existente, depois vamos verificar que há casas que não tem essa possibilidade, porque a rua à sua 

frente não é suficientemente larga ou porque ao lado existem outros negócios e não se pode 

alargar para o lado; por outro lado, também existem aqueles casos que não tem casas abertas ao 

seu lado e por isso conseguem expandir um pouco mais o seu negócio, e portanto  é muito difícil 

criar regras iguais para todos; vamos assim alertando para o bom senso que deverá prevalecer, 

sem haver colisão com as regras do COVID e com outros comerciantes. -------------------------------  

Interveio finalmente o Senhor Vereador António Trindade que subscreveu na totalidade tudo o 

que foi dito nesta sede pelos intervenientes do Órgão Executivo; quanto às reuniões de câmara 

realizadas por videoconferência, realçou ativa e positivamente a ação de todos, porque tudo 

correu da melhor forma sob a coordenação do Senhor Presidente da Câmara, sem nenhuma 

obstrução à intervenção por parte dos Vereadores da Oposição, desde já agradecendo a 

colaboração para com a sua pessoa, na utilização das novas tecnologias de informação; ----------- 



O Senhor Vereador António Trindade relevou também o trabalho efetuado pelo Senhor Vereador 

Orlando Rodrigues na proteção aos banhistas na Praia do Sul, através da existência de 

nadadores-salvadores; entende que esta praia sempre foi considerada muito perigosa, aliás como 

assinalavam as placas identificativas no local, notando-se hoje claramente uma boa adesão das 

pessoas a frequentar a zons sul; ------------------------------------------------------------------------------- 

Destacou também a ação desenvolvida pelo Senhor Vereador Manuel Sequeira no âmbito escolar, 

e particularmente na adoção de medidas preventivas nas escolas, obedecendo ao distanciamento 

legalmente estabelecido, para salvaguarda de eventuais contágios, neste tempo terrível de 

pandemia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à intervenção do Senhor Vereador Salvador Formiga, evidenciou a importância da 

transição da Estrada do Farol para o domínio da Autarquia; na realidade quando foi Presidente 

da Junta de Freguesia da Nazaré, assistiu infelizmente ao longo dos anos a vários suicídios de 

pessoas que se lançaram do promontório com os carros, e não foi por falta de tantos alertas para 

a colocação de barreiras nas entradas do promontório, nos locais mais perigosos, que se 

evitaram tantas desgraças; entende que se a gestão da dita estrada fosse da competência do 

Município, possivelmente, ter-se-iam evitado tantos acidentes fatais. ----------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Inscreveram-se neste período os Munícipes:-----------------------------------------------------------------

- António Azeitona 

Alertou para a tramitação do lote 17, no Alvará de Obras 318/18 – Nazabel; assinalou que a 

eliminação do lote 17 da Nazabel é virtual, porque na realidade não existe a área física, que só 

serviu para aproveitamento de outras pessoas e por isso perguntou qual o benefício da 

eliminação do lote obtida pela Câmara Municipal? --------------------------------------------------------

Que na realidade este lote só existiria depois de expropriado do terreno público.---------------------

A Senhora Arq. Teresa afirmou que o lote 17 foi constituído sob proposta do Promotor que era 
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proprietário desse lote e de outro lote, desconhecendo como foi constituído esse lote, o que sabe é 

que agimos legalmente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Manuel Gameiro Jorge  

Referiu-se ao troço da estrada 8-5 na Pederneira, próximo da Cercina; questionou como estará, 

após quatro anos, a negociação com o IP, tendo o Senhor Presidente afirmado que o passo final 

terá de ser dado com o IP, complementando o Senhor Vereador Salvador Formiga que o 

importante para oi Município é que as estradas quando forem entregues, venham devidamente 

requalificadas para que a Autarquia não tenha de lá investir durante 15/20 anos.--------------------  

358/2020 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número treze, de vinte cinco de junho de 2020, para leitura, 

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

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente a ata da reunião extraordinária número catorze, de vinte e nove de junho de 2020, para 

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

Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

359/2020 – 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - ANO 2020 

Presente informação n.º241/DAF-SGFCT/2020, datada de 2020/07/08, sobre o assunto acima 

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

“Com a execução do orçamento referente ao ano de 2020, verifica-se que o desvio de despesa 

inicialmente prevista, sucede com a normal variação de circunstâncias sociais, culturais, 

desportivas, política e económicas, entre outras, que ocorrem no concelho. --------------------------- 

Nesse sentido, torna-se necessário adaptar as verbas previstas, de modo a salvaguardar o regular 

funcionamento do Município. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A atual alteração, que se junta, pretende dotar a classificação orçamental do montante necessário 

para o registo contabilístico que suporta essa despesa, nomeadamente a rubrica de Reparações e 



Beneficiações de Edifícios e a rubrica de Instalações Desportivas e Recreativas, conforme as 

informações: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- 228/DOMA-OBM/2020 – Substituição e reparação da estrutura metálica do Mercado 

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 355/DOMA-OBM/2020 - Fornecimento e instalação de sistema de renovação de ar na sala de 

apoio do Cine Teatro da Nazaré; e ---------------------------------------------------------------------------- 

- 380/DOMA-OBM/2020 - Empreitada de:  "Obras de Reparação,  Ampliação,  Remodelação e 

Beneficiação  –  Manutenção e reparação dos pisos do Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré e do 

Pavilhão Gimnodesportivo de Valado dos Frades, que se anexam. -------------------------------------- 

Vai ser reforçado: 

• PPI 1/2020 – Rubrica 0102/07010203 (Reparações e Beneficiações) com a verba 

38.000,00€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• PPI 34/2020 – Rubrica 0102/07010406 (Obras de Reparação, Ampliação, Remodelação e 

Beneficiação) com a verba 25.000,00€; ---------------------------------------------------------------------- 

Por contrapartida: 

• PPI 19/2016 – Rubrica 0102/07030207 (Centro de Saúde da Nazaré) com a verba de 

63.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Portanto, a 4ª alteração ao plano plurianual de investimentos, totaliza um montante de 

63.000,00€ (sessenta e três mil euros), conforme documentos que se anexam.” ----------------------- 

Deliberado, por maioria, aprovar.-----------------------------------------------------------------------------

Esta deliberação foi tomada com cinco votos favoráveis dos membros do Partido Socialista e dois 

votos contra dos membros do Partido Social Democrata que apresentaram a seguinte declaração 

de voto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

abrigo do artigo 58º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, apresentar declaração de voto de 
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vencido contra a proposta 359/2020 – 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS – ANO 2020  nos seguintes termos: ---------------------------------------------------- 

1- Mais uma vez , somos confrontados  com alteração aos instrumentos Orçamentais, o que 

demonstra a falta de rigor e o descontrolo de gestão contabilística que esta maioria impõe desde 

o início da sua acção governativa municipal, manipulando  as dotações, desrespeitando, assim, os 

princípios que nortearam a elaboração destes instrumentos, revelando incumprimento dos 

objectivos e estratégias traçados no início do mandato; --------------------------------------------------- 

2- Desta vez,  este  movimento orçamental registado, totaliza uma verba de 63.000,00 euros, 

sendo 38.000 euros para reforço  da rubrica (Reparações e Beneficiações) e 25.000 euros para 

reforço da rubrica (Obras de Reparação, Ampliação, Remodelação e Beneficiação) por 

contrapartida da rubrica (Centro de Saúde da Nazaré); -------------------------------------------------- 

3- Assinalamos a substituição e reparação de parte da estrutura metálica do mercado 

municipal  sem substituir a cobertura , que, como se sabe, é de material proibido (fibrocimento) e 

já apresenta áreas bastante danificadas . A necessidade de um novo e moderno mercado 

municipal na Nazaré é uma das prioridades locais para nós, que, não obstante esse 

reconhecimento, tem sido preterido em favor de outros investimentos por opção da atual maioria 

do executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Perante o acima exposto, os vereadores independentes, eleitos pelo PSD, votam contra esta 

proposta ao abrigo do artigo 58º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, voto de vencido.”------------ 

360/2020 – RELAÇÃO DE DESPACHO DO MÊS DE JUNHO DE 2020  

Presente informação n.º210/DPU-SATA/2020, do Setor Técnico e Administrativo, datada de 

2020.07.06, sobre o assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se 

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

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



361/2020- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO 

HABITACIONAL – MOINHO OU MOINHO DE VENTO - NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º194/07, com requerimento nº826/2020, de que é requerente 

Construções Gameiro, 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. ----------------------------------------------------------- 

362/2020 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MORADIA – RUA 

DO PINHAL - NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º566/19, com requerimento nº211/2020, de que é requerente 

Maria Emília Faustino Pinto Rebola, 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, indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do 

DL n.º555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, nos termos da proposta de decisão da Chefe 

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

363/2020 - LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – TRÁS DA MURALHA - 

BECO DOS ESCOLÁSTICOS E RUA MONSENHOR JOSÉ FIALHO – SÍTIO – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º350/19, com requerimento nº418/2020, de que é requerente Carl 

Jonas Sjoberg, 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, indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do 

DL n.º555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, nos termos da proposta de decisão da Chefe 

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

364/2020 – LICENCIAMENTO DE UNIDADE INDUSTRIAL TIPO 3 – LOTE 20 DA ZONA 

INDUSTRIAL VALADO DOS FRADES  
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Presente o processo de obras n.º188/2020, com requerimento nº862/2020, de que é requerente 

Recentebiente, S.A., 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 de Planeamento Urbanístico.------------------------------------------------ 

365/2020 – LICENCIAMENTO DE CONJUNTO HABITACIONAL COM 2 FOGOS - 

AVENIDA NOGENT-SUR-MARNE – CAMARÇÃO – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º117/2020, com requerimento nº897/2020, 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 de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------- 

366/2020 - OPERAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO – CASAL MOTA – 

FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º638/17, com requerimento nº1559/19, de que é requerente The 

Grey House, Property Management., 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 da operação de loteamento, nos 

termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------------- 

367/2020 – ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO AO ARRUAMENTO - RUA 20 DE JUNHO - 

TROÇO RUA DAS LAMEIRAS - VALADO DOS FRADES   

Presente o processo n.º488/19, com requerimento nº1604/19, de que é requerente Margarida 

Isabel Paiva Monteiro, 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 topónimo “Rua 20 de Junho” nos termos da proposta de 

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

368/2020 - LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR - RUA DOS POÇOS – SERRA DA PESCARIA – FAMALICÃO  

Presente o processo obras n.º98/19, com requerimento nº894/2020, de que é requerente Mário da 

Silva Filipe, 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 final, nos termos da proposta de 

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

369/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA COSSI., LOTE 6, CASAL MOTA – FAMALICÃO  

Presente o processo obras n.º134/2020, com requerimento nº807/2020, de que é requerente Kaj 

Gustaf Lundmark, 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 final, nos termos da informação 

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

370/2020 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE 

FORMA A ADAPTÁ-LO À UTILIZAÇÃO DE INDUSTRIA TIPO 3 E 

COMÉRCIO/SERVIÇOS 

Presente o processo obras n.º402/19, com requerimento nº857/2020, de que é requerente Maria 

Emília de Jesus Prestes Carreira, 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 de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------- 
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371/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR – RUA DOS MARINHEIROS E RUA DAS CABANAS – NAZARÉ  

Presente o processo obras n.º118/2020, com requerimento nº896/2020, de que é requerente Maria 

Leonor da Silva Marques, 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, indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 24.º do 

DL n.º555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, nos termos da proposta de decisão da Chefe 

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

372/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS LEGALIZAÇÃO DE TELHEIRO - RUA DO 

CAMPO N.º46 – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo obras n.º569/19, com requerimento nº885/2020, de que é requerente José 

Orlando Codinha Serra, 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, o deferimento final do pedido de licenciamento, nos termos da 

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

373/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR- CASAL DA MILHEIRA – FAMALICÃO  

Presente o processo obras n.º680/18, com requerimento nº888/2020, de que é requerente Afonso 

Rodrigues Vicente, 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. ----------------------------------------------------------- 

374/2020 – LICENCIAMENTO DE UNIDADE INDUSTRIAL TIPO III – ZONA 

INDUSTRIAL DE VALADO DOS FRADES – LOTE 19 – VALADO DOS FRADES  



Presente o processo obras n.º486/19, com requerimento nº907/2020, de que é requerente 

Recentebiente, S.A., 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. ----------------------------------------------------------- 

375/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE 

MORADIA UNIFAMILIAR – RUA PROF. ARLINDO VARELAN.º46 – VALADO DOS 

FRADES  

Presente o processo obras n.º399/19, com requerimento nº904/2020, de que é requerente Maria 

Cecília Bento Jordão Varela, 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. ----------------------------------------------------------- 

376/2020 – AUTO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO  

Presente processo n.º18/2020 auto de vistoria n.º17/2020 apresentado por Luís Manuel Henriques 

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

Deliberado por unanimidade, concordar com o parecer conclusivo da Comissão de Vistorias. 

377/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM OPERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO - SERRA DA PESCARIA FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º96/18, de que é requerente André da Silva Oliveira, 

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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2.c) – Quanto à redação do art. 26.º do RLCTM – isenções ou reduções de taxas, a Câmara 

deliberou, concordar com a proposta de redução de taxas apresentada pela Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico.--------------------------------------------------------------------------------------- 

378/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA DE PENICHE – LOTE 65 – CALHAU – NAZARÉ  

Presente o processo obras n.º126/2020, com requerimento nº977/2020, de que é requerente 

Celina Schumacher Lason, 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 final, nos termos da informação 

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

379/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES – RUA MOUZINHO DE 

ALBUQUERQUE N.º65 E 67 – NAZARÉ  

Presente o processo obras n.º361/18, com requerimento nº805/2020, de que é requerente 

Mergusil, Sociedade Imobiliária Unipessoal, 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, aprovar a proposta de decisão da Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico, quanto ao articulado no ponto 2, designadamente:------------------------- 

2.a) Corrigir a decisão de deferimento da operação de loteamento deliberada em reunião de 

Câmara Municipal em 29/10/18 e não em 01/07 e 28/7/19, como por lapso foi mencionado pelo 

Eng. Nuno Ferreira;---------------------------------------------------------------------------------------------  

2.b) estabelecer como condição do deferimento de obras de urbanização a celebração do 

respetivo contrato de obras de urbanização referente à construção do reservatório de 

abastecimento de água, mediante prestação de caução, nos termos assinalados na inf. (2.b);-------  



Deliberado, por unanimidade, confirmar a deliberação de Câmara tomada em 15/04/2020 de 

indeferimento do pedido de licenciamento de obras de alteração, registado com o n.º 1877/19, de 

21/11/2019, com base nos fundamentos invocados nas informações técnicas de 06/05/2020 e 

1/07/2020 prestadas pelo arquiteto Paulo Contente, corroboradas pela Chefe de Divisão da 

Divisão de Planeamento Urbanístico, não dando provimento à reclamação apresentada.  

380/2020 – AUTO DE VISTORIA PARA RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO - ITU – IMOBILIÁRIA E TURISMO, LDA.,  

Presente o auto de vistorias referente ao processo de Obras 5/2001, do requerente Itu – 

Imobiliária e Turismo Lda., no prédio sito em Rio Novo ou Areal, na Fregusia da Nazaré, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer conclusivo da Comissão de Vistorias e 

proposta de decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, sobre a não receção 

provisória das obras de urbanização, fixando-se o prazo de 60 dias úteis para proceder às 

correções dos defeitos e apresentar as telas finais do projeto de arranjos exteriores e ainda 

dispensar o interessado da audiência prévia e), n.º1 art.º 124 do anexo que se refere o artigo 2.º 

do CPA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

381/2020 – ADITAMENTO AO REGULAMENTO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DA NAZARÉ  

Para apreciação e votação do Órgão Executivo foi presente informação n.º200/DPU/2020, 

datada de 2020.06.30, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de 

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

1. A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter à Assembleia Municipal para 

conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Deliberado, por unanimidade, aditar a al. n) ao ponto 121 – Autorização de utilização para 
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edifícios ou frações autónomas.-------------------------------------------------------------------------------

3. Deliberado ainda publicar em Diário da República os Anexos I a IV do RUECMN.--------------- 

382/2020 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXAS PARA 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 

PEDERNEIRENSE  

Para apreciação e votação do Órgão Executivo foi presente o assunto supra referido, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, efetuar a redução de taxas calculada no valor total de 60,30 euros, 

em 90%, ficando  à responsabilidade do requerente o pagamento do valor de 6,03 euros; porque 

a taxa já foi liquidada, deverá ser autorizado o reembolso no valor de 54,27 euros.------------------  

383/2020 - PROPOSTA DE LOTAÇÃO MÁXIMA PARA PISCINAS AO AR LIVRE 

Presente informação n.º12/GPC/2020, datada de 2020.07.02, sobre o assunto acima referido que 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da proposta.------------------------------------------------

384/2020 - PROPOSTA SAE-UIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SETOR DA 

EDUCAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS 

Presente informação n.º63/SAE-UIS/2020, datada de 2020.6.30, sobre o assunto acima referido 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais e remeter o 

processo à próxima sessão da Assembleia Municipal para conhecimento dos compromissos 

plurianuais assumidos.------------------------------------------------------------------------------------------  

385/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SETOR DA ATIVIDADE FÍSICA E 

DO DESPORTO - AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS- PROPOSTA  



Presente proposta acima referida, do Senhor Vereador Na área do Desporto, datada de 

2020.06.29, sobre o assunto acima referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais e remeter o 

processo à próxima sessão da Assembleia Municipal para conhecimento dos compromissos 

plurianuais assumidos.------------------------------------------------------------------------------------------  

386/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SETOR DA EDUCAÇÃO E DO 

DESPORTO - AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS 

Presente informação n.º239/DAF-SGFCT/2020, datada de 2020.07.07, referente ao assunto 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais e remeter o 

processo à próxima sessão da Assembleia Municipal para conhecimento dos compromissos 

plurianuais assumidos.------------------------------------------------------------------------------------------  

387/2020 – PROTOCOLO MOBI. E  

Presente informação n.º360/DOMA-GA/2020, datada de 2020.6.29, que anexa minuta de 

protocolo entre o Município da Nazaré e Mobi. E, S.A., que faz parte da pasta de documentos da 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a participação do Município no processo de instalação 

do posto de carregamento normal de veículos elétricos e aprovar a minuta do protocolo em 

anexo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

388/2020 - MINUTA DO CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – OLIVÉRIO 

AMARO JERÓNIMO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

Presente informação n.º235/DAF-EXF/2020, datada de 2020.07.02, que anexa minuta de 

Contrato de obras de urbanização, em que é requerente Olivério Amaro Jerónimo, referente ao 
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processo obras n.º560/2018, para apreciação e votação da respetiva Minuta do Contrato, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e delegar poderes no Presidente da 

Câmara para outorgar o contrato definitivo.----------------------------------------------------------------- 

389/2020 - PROPOSTA DE PAGAMENTO FASEADO DE APOIOS DE PRAIA MINÍMOS  

Presente proposta do Senhor Vereador Orlando Rodrigues, que anexa pedido apresentado pelo 

Senhor Miguel Costa, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento faseado da taxa relativa ao licenciamento 

dos Apoios de Praia Mínimos, referentes a Entidades que comercializaram serviços na área da 

náutica marítima, em três prestações, devendo os detentores destas licenças proceder ao 

pagamento até final dos meses de julho, agosto e setembro, caso ainda o não tenham feito.--------- 

390/2020 - PROPOSTA DE PAGAMENTO FASEADO DE APOIOS DE PRAIA MINÍMOS  

Presente proposta do Senhor Vereador Orlando Rodrigues, que anexa pedido apresentado pelo 

Senhor Lino Bugalho, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento faseado da taxa relativa ao licenciamento 

dos Apoios de Praia Mínimos, referentes a Entidades que comercializaram serviços na área da 

náutica marítima, em três prestações, devendo os detentores destas licenças proceder ao 

pagamento até final dos meses de julho, agosto e setembro, caso ainda o não tenham feito.--------- 

391/2020 - PROPOSTA DE PAGAMENTO FASEADO DE APOIOS DE PRAIA MINÍMOS  

Presente proposta do Senhor Vereador Orlando Rodrigues, que anexa pedido apresentado pelo 

Senhor Jorge Barroso, relativamente ao assunto acima referido que faz parte da pasta de 

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



Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento faseado da taxa relativa ao licenciamento 

dos Apoios de Praia Mínimos, referentes a Entidades que comercializaram serviços na área da 

náutica marítima, em três prestações, devendo os detentores destas licenças proceder ao 

pagamento até final dos meses de julho, agosto e setembro, caso ainda o não tenham feito.--------- 

392/2020 – PROPOSTA GIRODMEDIAS – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO (LOCAIS 

ABRANGIDOS) 

Presente informação n.º236/DAF/2020, datada de 2020.07.03, que anexa minuta de Contrato de 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo representante legal da 

empresa Giromédias, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

393/2020 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PROVAS DE 

APURAMENTO PARA AS COMPETIÇÕES NACIONAIS FIXAS DE ANDEBOL COM A 

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL  

Presente informação n.º61/SAFD/2020, datada de 2020.07.06, que anexa minuta de protocolo 

entre o Município da Nazaré e a Federação de Andebol de Portugal, com vista à realização da 

Prova de apuramento ao Campeonato Placard Andebol 1, da Prova de apuramento ao 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão Seniores Masculinos e da Prova de apuramento ao 

Campeonato 1.ª Divisão Feminina, no Escalão de Seniores, a realizarem-se nos dias 

4,5,6,18,19,20,25,26 e 27 de Setembro de 2020. ------------------------------------------------------------ 

O presente assunto faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração em referência.----- 

394/2020 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O CAMPEONATO 

NACIONAL DE PESCA DESPORTIVA SUBMARINA COM O CLUBE NAVAL DA NAZARÉ  
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Presente informação n.º60/SAFD/2020, datada de 2020.07.06, que anexa minuta de protocolo 

entre o Município da Nazaré e o Clube Naval da Nazaré, com vista à realização do Campeonato 

Nacional de Pesca Desportiva Submarina, entre os dias 05 e 06 de Setembro de 2020. -------------- 

 O presente assunto faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração em referência.----- 

395/2020 – REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA – APOIO À NATALIDADE – 

CANDIDATURAS RECECIONADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020  

Presente informação n.º49/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020.07.07, sobre as candidaturas 

rececionadas pelo Gabinete de Planeamento e Análise da Intervenção Social, no que concerne ao 

Apoio à Natalidade, desde a sua entrada em vigor. -------------------------------------------------------- 

O presente assunto faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar as candidaturas rececionadas e iniciar os ulteriores 

trâmites processuais, nos termos do n.º 5 do artigo 10.º do Regulamento de Apoio à Família e 

informação do Gabinete  de Planeamento e Análise da Intervenção Social.---------------------------- 

396/2020 – REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA – APOIO À NATALIDADE – 

PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA   

Presente informação n.º48/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020.07.07, sobre as candidaturas 

rececionadas pelo Gabinete de Planeamento e Análise da Intervenção Social, no que concerne ao 

Apoio à Natalidade, no sentido de aprovar o pagamento da devida comparticipação monetária à 

candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O presente assunto faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento da devida comparticipação monetária à 

candidatura identificada, nos termos da informação do Gabinete de Planeamento e Análise da 

Intervenção Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------  



397/2020 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA ALUNOS 2.º, 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 

– ANO LÉTIVO 2020/2021 – PROPOSTA 

Presente Proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, sobre o assunto acima referido, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais e remeter à 

Assembleia Municipal para conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos.---------------- 

Deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento do transporte escolar dos alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos, e do Ensino Secundário das Freguesias de Famalicão e de Valado dos Frades, que se 

encontrem matriculados nos estabelecimentos de ensino indicados e se encontrem abrangidos 

pelo circuito rodoviário existente.-----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, ainda, por unanimidade, efetuar o transporte dos alunos da Freguesia de Famalicão 

que se encontrem fora do circuito assegurado pela Rodoviária do Tejo, SA, através dos veículos 

do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

398/2020 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA ALUNOS 1.º CICLO DE BÁSICO – ANO 

LETIVO 2020/2021 – PROPOSTA 

Presente Proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, sobre o assunto acima referido, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais e remeter à 

Assembleia Municipal para conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos.---------------- 

Deliberado, por unanimidade, autorizar para o ano letivo 2020/21 o pagamento do transporte 

escolar dos alunos do 1.º Ciclo da Freguesia de Famalicão, nas condições descritas, com efeitos 

a partir do início do próximo ano letivo.----------------------------------------------------------------------  

399/2020 - PROCEDIMENTO COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DE 6 FOGOS 

HABITACIONAIS EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO – PROPOSTA DE 

ALARGAMENTO DO PRAZO  
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Presente informação n.º47/GPAIS-UIS/2020, datada de 2020.07.07, sobre alargamento do prazo 

referente ao assunto acima referido. -------------------------------------------------------------------------- 

O presente assunto faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. ------------

Deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo inicial por mais vinte dias úteis, até ao dia 

14/09/2020, para a entrega dos documentos necessários para candidatura ao procedimento 

concursal referenciado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

400/2020 - IGAMAOT-INSPEÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE 

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - QUINTA DE S. GIÃO — FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º767/17, com requerimento nº698/2020, de que é requerente 

Igamaot – Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

acompanhado de informação do Gabinete Jurídico, que faz parte da pasta de documentos da 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do parecer jurídico que mereceu a 

concordância da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, não vendo qualquer 

inconveniente pela manutenção do teor da deliberação proferida em reunião de Câmara de 

23/09/2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, eram catorze horas, 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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