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ATA N.º 16/2020
Aos vinte e oito 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 prestou ao órgão Executivo as seguintes informações: -------------------------- Que desde a tarde de ontem, duas horas e quarenta minutos, chegamos de novo aos 0 (zero)
casos de infetados do Corona vírus; que dos nove casos, dois acabaram por falecer, sete pessoas
recuperadas e por isso zero ativos; --------------------------------------------------------------------------- Que terá de ausentar-se para a reunião com Alto-comissário da Comissão Europeia, ficando o
Senhor Vice-Presidente a prosseguir a Reunião de Câmara. --------------------------------------------- o Senhor Vereador António Trindade solicitou as suas desculpas por se ter atrasado uns minutos
à Reunião; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pretendeu deixar uma palavra de apreço à Dr.ª Olinda Lourenço pelo trabalho meritório que
tem vindo a desenvolver nas atas, que tem sido bastante extensas, obrigando a esforço tanto mais
que faz uma explanação quase real das intervenções havidas nestas sede e no ponto de vista do
debate político e da transparência das discussões publicas é uma situação relevante, e por isso
agradece a todas as pessoas com quem trabalhou ao longo da sua vida que merecem uma
consideração e respeito mútuo que sempre tiveram para com a sua pessoa. --------------------------A Dr.ª Olinda agradeceu as palavras proferidas pelo Senhor Vereador António Trindade. ----------
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O Senhor Presidente afirmou ficar registado o elogio, e referiu apreciar o gesto do Senhor
Vereador António Trindade. ----------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Inscreveu-se neste período o Senhor António Azeitona, para alertar que existe uma faixa de
terreno a Sul do Varandas que pertence ao Município. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente agradeceu o alerta. -------------------------------------------------------------------401/2020 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR
Presente a ata da reunião ordinária número quinze, de treze de junho de 2020, para leitura,
discussão e votação. --------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada, por unanimidade, com a alteração a introduzir. ----------------------------------------------402/2020 – 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – ANO 2020
Presente informação n.º267/DAF-SGFCT/2020, datada de 2020/07/23, sobre o assunto acima
referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------Deliberado, por unanimidade aprovar. ---------------------------------------------------------------------403/2020 – PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO –
ALTO DOS CORVOS – AREAL E RIO NOVO – NAZARÉ
Presente processo n.º1/05, com requerimento nº383/20, de que é requerente Maria Isabel Mendes
Gaspar, 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, não receber provisoriamente as obras de urbanização, com base
nos fundamentos aduzidos no auto de vistoria, não havendo lugar a audiência prévia ao
interessado (e) n.º1 do art.º 124.º do anexo ao Código Procedimento Administrativo. --------------404/2020 – PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO AREAL E RIO NOVO – NAZARÉ
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Presente processo de obras n.º2/05, com requerimento nº384/20, de que é requerente Maria
Isabel Mendes Gaspar, 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, não receber provisoriamente as obras de urbanização, com base
nos fundamentos aduzidos no auto de vistoria, não havendo lugar a audiência prévia ao
interessado (e) n.º1 do art.º 124.º do anexo ao Código Procedimento Administrativo. --------------405/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS – RUA DO MARCÃO – LOTE 2 –
SERRA DA PESCARIA – FAMALICÃO
Presente processo de obras n.º46/08, com requerimento nº138/2020, de que é requerente Artur
Jorge dos Santos Almeida, 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 por um período de dezoito meses, nos termos da
informação Técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------406/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS – RUA DR. RUY ROSA – N º16-18 –
NAZARÉ
Presente processo de obras n.º158/06, com requerimento nº1807/19, de que é requerente Concha
às Riscas, 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 por um período de doze meses, nos termos da
informação Técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------407/2020 – PEDIDO DE COMPOSIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL – RUA ABEL
DA SILVA N.º1 – NAZARÉ
Presente processo de obras n.º55/11, com requerimento nº203/2020, de que é requerente Cristina
Dinora da Luz Louraço Rocha de Azevedo Proença, acompanhado de informação técnica da
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Divisão de Planeamento Urbanístico que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por
transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade retirar. ----------------------------------------------------------------------408/2020 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COM 4 FOGOS – AVENIDA CIRCULAR NORTE
– NAZARÉ
Presente processo de obras n.º66/2020, com requerimento nº281/2020, de que é requerente Maria
Eulália Vagos Veríssimo Figueira, 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, emitir parecer desfavorável ao pedido de informação prévia, nos
termos da informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------------------------409/2020 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR – CARVALHAL – RAPOSOS
– FAMALICÃO
Presente processo de obras n.º168/2020, com requerimento nº911/2020, de que é requerente
Maria do Rosário G. de Oliveira Faustino, 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 nas condições esplanadas na informação técnica
da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------------------------------410/2020 – LICENCIAMENTO /LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM MORADIA
UNIFAMILIAR – SERRA DA PESCARIA
Presente processo de obras n.º60/13, com requerimento nº1010/2020, de que é requerente João
Manuel Barrela Honório, 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 projeto de arquitetura, bem como o pedido de
licenciamento, nos termos da informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. --------
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411/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO – RUA 25 DE ABRIL –
BUZINA - NAZARÉ
Presente processo de obras n.º504/19, com requerimento nº2091/19, de que é requerente Listur –
Construção de Imóveis e Turismo, 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 indeferir o pedido, com fundamentos de facto e de direito
plasmados na informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. --------------------------412/2020 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE
ALTERAR OS LOTES 2 E 3 DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO - AVENIDA MANUEL
REMÍGIO – LOTE 3 – NAZARÉ
Presente processo de obras n.º616/19, com requerimento nº236/2020, de que é requerente
Goingtosleep, 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 emitir parecer desfavorável ao pedido de informação prévia, nos
termos da informação Técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------------------------413/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS EDIFÍCIO HABITACIONAL – RUA
FONTE VELHA N.º8 – FAMALICÃO
Presente processo de obras n.º390/18, com requerimento nº1004/2020, de que é requerente Paulo
Alexandre Paulino Antunes, 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 pelo período de 30 dias, nos termos da
informação técnica da DPU. ----------------------------------------------------------------------------------414/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS - RUA COUTO FERREIRA “C” N.º26 –
VALADO DOS FRADES
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Presente processo de obras n.º318/18, com requerimento nº992/2020, de que é requerente José
Jaime da Silva Benavente, 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 pelo período de 60 dias, nos termos da
informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------415/2020 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO - RUA DAS
FLORES N.º32 – NAZARÉ
Presente processo de obras n.º5/13, com requerimento nº1063/2020, de que é requerente André
Fernandes Vigia, 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. ---------------------------------------------------------416/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS DE EDIFÍCIO HABITACIONAL –
MOUCHINHA FAMALICÃO
Presente processo de obras n.º85/14, com requerimento nº16/2020, de que é requerente Paulo
Jorge da Silva Romão, 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 pelo período de 6 meses, nos termos da
informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------417/2020 – LICENÇA PARA OBRAS INACABADAS DE EDIFÍCIO HABITACIONAL – RUA
REITOR LUÍS NESI – LOTE 8 – NAZARÉ
Presente processo de obras n.º52/08, com requerimento nº955/2020, de que é requerente Manuel
Mateus Frazão, 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, deferir a licença pelo período de 18 meses, nos termos da
informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. -------------------------------------------418/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO – RUA DOM
FUAS ROUPINHO – SÍTIO NAZARÉ
Presente processo de obras n.º474/19, com requerimento nº1045/2020, de que é requerente
Anupam Srivastavao, 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. ---------------------------------------------419/2020 – LICENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA –
RUA ABEL DA SILVA N.º12 PEDERNEIRA – NAZARÉ
Presente processo de obras n.º582/19, com requerimento nº903/2020, de que é requerente Carlos
Manuel Mateus de Sousa Justiniano, 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. ----------------------------------------------------------420/2020 – LICENCIAMENTO E LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO – RUA
DAS BERLENGAS N.º17 E 19 – NAZARÉ
Presente processo de obras n.º162/16, com requerimento nº944/2020, de que é requerente José
Pereira de Matos, 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. ---------------------------------------------421/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO –
AREAL – NAZARÉ
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Presente processo de obras n.º12/97, com requerimento nº991/2020, de que é requerente Rosa
Maria Castanheira Santo dos Reis Miguel, 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 Licenciamento de alterações, prevendo-se para
implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, a possibilidade da compensação ao
município em numerário, a calcular nos termos da lei e bem assim proposta de decisão da Chefe
da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------------------------------------------------------------422/2020 - LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
INDUSTRIAL – MATAS FLORESTAIS – DENOMINADO MATAS NACIONAIS DO
VALADO DOS FRADES - LOTE 29 - VALADO DOS FRADES
Presente processo de obras n.º113/2020, com requerimento nº1039/2020, de que é requerente
Planus Nautica Nazaré, 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 Licenciamento, nos termos da informação técnica da
Divisão de Planeamento Urbanístico. -----------------------------------------------------------------------423/2020 – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL – ZONA INDUSTRIAL VALADO
DOS FRADES
Presente processo de obras n.º188/2020, com requerimento nº1087/2020, 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 Licenciamento, nos termos da informação técnica da
Divisão de Planeamento Urbanístico. ----------------------------------------------------------------------424/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR –
RUA JOSÉ LOPES RIQUEZO N.º11 – SERRA DA PESCARIA – FAMALICÃO
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Presente processo de obras n.º198/01, com requerimento nº1061/2020, de que é requerente
Emílio José Curado Estrelinha, 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 projetyo de arquitetura, nos termos da proposta de
decisão da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. -----------------------------------------Os membros do Partido Social Democrata apresentaram declaração de Voto que se transcreve: -Os vereadores independentes, Alberto Madail e António Trindade, eleitos pelo PSD, votaram
favoravelmente a proposta 424/2020 – LICENCIAMENTO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR –
RUA JOSÉ LOPES RIQUEZO Nº 11 – SERRA DA PESCARIA - FAMALICÃO pelas seguintes
razões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação incide sobre um licenciamento de alterações e ampliação de uma moradia
unifamiliar que tem associada a legalização de alterações efetuadas sem licenciamento
municipal, conforme informação recebida. -----------------------------------------------------------------Esta alteração / legalização diz respeito a uma ampliação de moradia em 28,95 m2 através da
construção de telheiros para ensombramento e para cobertura da churrasqueira.-------------------A intervenção urbanística a realizar colide com a Planta de Condicionantes, “Reserva Agrícola
Nacional”, que se sobrepõe ao Plano Diretor da Nazaré. ------------------------------------------------Conforme informação recebida, no âmbito da audiência prévia o interessado apresentou uma
autorização para utilização não agrícola de solos da RAN emitida pela ERRALVT, o que permite
ultrapassar a questão levantada pelos serviços da Câmara Municipal, acresce ainda a
informação que, em parecer jurídico anexado ao processo, clarifica a questão da RAN, pelo que o
processo deverá ser analisado à luz do artigo 44º do regulamento do PDMN.------------------------Não tendo sido recebidos os documentos acima mencionados, solicitámos a apresentação dos
mesmos, o que foi prontamente acedido, tendo sido suspensa a apreciação do assunto e a
respetiva deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Retomada a discussão da proposta suspensa com a entrega do parecer favorável da ERRALVT
(Processo nº 157/ERRALVT/20) que, por unanimidade, autoriza a utilização não exclusivamente
agrícola da área de 28,95 m2 para a construção de telheiros para ensombramento e para
cobertura da churrasqueira, e, do parecer jurídico emitido pela Chefe da DAF, Drª Helena Pola
que, confirma ter sido ultrapassada a violação ao Regime da RAN, remetendo a apreciação do
licenciamento para o cumprimento do artigo 44º do Regulamento do PDMN. ------------------------Verificada a conformidade da intervenção urbanística com o PDMN pelos técnicos da DPU
conforme habitualmente, nada há a obstar ao licenciamento / legalização pretendida. -------------Perante o acima exposto, considerámos não existirem razões para votar de modo diferente de
favoravelmente.” -----------------------------------------------------------------------------------------------425/2020 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – RUA
FORNO DA CAL RUA DA BUZINA - SÍTIO
Presente processo de obras n.º195/2020, com requerimento nº899/2020, de que é requerente
Santos Imobiliária. 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, dispensar a cedência ao Município das parcelas referidas no ponto
7, para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização coletiva ficando o
interessado obrigado ao pagamento de compensação ao Município em numerário ou espécie.----426/2020 – AUTO DE VISTORIA PARA RECEÇÃO PROVISÓRIA N.º14/2020 DE OBRAS
DE URBANIZAÇÃO
Presente processo de Obras n.º129/06, com o auto de vistoria n.º14/2020 apresentado por ITU –
Imobiliária e Turismo, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrito. –
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Deliberado, receber provisoriamente as obras de urbanização e reduzir em 90% o valor da
garantia bancária, nos termos da informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico. --O Senhor Presidente ausentou-se da Reunião de Câmara sendo substituído pelo Senhor VicePresidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------427/2020 – DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE – LOJA DO
CONDOMÍNIO
Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º258/DAFSGFCT/2020, datado de 2020.07.15, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta de
documentos da reunião e se dá por transcrita. -------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, Em reunião de Câmara de 28/07/2020, foi deliberado, devolver à
loja do Condomínio o valor de 201,20€, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira.-----------------------------------------------------------------------------------428/2020 – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO
PÚBLICO MUNICIPAL COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º261/DAF-GJ/2020,
datado de 2020.07.20, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da
reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, submeter o dito projeto a período de Consulta Pública, pelo
período de trinta dias, procedendo-se à publicação no Diário da Republicado II Serie e inserção
do Aviso no Portal, nos termos da informação técnica da Divisão Administrativa e Financeira.---429/2020 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS AFETOS À ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA – TÉRMINUS DO
PERÍODO DE AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS
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Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.265/DAF-GJ/2020,
datado de 2020.07.23, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da
reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para aprovação final,
nos termos da informação técnica da Divisão Administrativa e Financeira. --------------------------430/2020 - LOTEAMENTO CAMARÁRIO REFERENTE AO BAIRRO DE HABITAÇÃO
SOCIAL DE FANHAIS - PROCEDIMENTO PARA VENDA DE VINTE E QUATRO LOTES
DE TERRENO EM FANHAIS PARA AUTO-CONSTRUÇÃO
Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º266/ DAF-GJ/2020,
datado de 2020.07.24, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da
reunião e se dá por transcrita. --------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar nos termos da proposta da Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira: ----------------------------------------------------------------------------------1. Proceder à devolução de 250,00€ à concorrente que ganhou o lote 22;-----------------------------2.º Iniciar o procedimento tendente à realização de novo loteamento, com respeito integral pelas
regras legais e urbanísticas. ----------------------------------------------------------------------------------431/2020 – CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ – TRABALHOS COMPLEMENTARES E
TRABALHOS A MENOS C. E. - 0102/07030207 PROJ. – 19/2016
Presente informação n.º396/DOMA/TRAN/2020, datado de 2020.07.16, sobre o assunto acima
referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. -------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos no valor de 15.556,35€, acrescido de
IVA, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Obras Municipais e Ambiente. -----432/2020 – EMPREITADA DE:“ CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ “ – REVISÃO DE
PREÇOS
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Presente informação n.º399/DOMA/OBM/2020, datado de 2020.07.17, sobre o assunto acima
referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. -------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o Auto de Revisão de Preços n.º1/2020, no valor de
40.3808,42€, acrescido de IVA, nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão Obras
Municipais e Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------433/2020- PROPOSTA DE DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DO
MUSEU

ETNOGRÁFICO

E

ARQUEOLÓGICO

DR.

JOAQUIM

MANSO

COMO

MONUMENTO COM MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL (MIM)
Presente informação n.º18/GGPC/2020, datado de 2020.07.06, sobre o assunto acima referido,
que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. ------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de decisão final do processo de classificação
do dito Museu como Monumento de interesse Municipal e proceder à alteração da designação de
“Antiga Casa de Habitação de Amadeu Gaudêncio”, para Museu Dr. Joaquim Manso, nos termos
propostos na informação técnica do Gabinete de Património Cultural. --------------------------------Deliberado, ainda, submeter à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------O Senhor Vereador António Trindade declarou ter votado favoravelmente à presente deliberação
com base em declarações feitas na discussão deste ponto, onde foi manifestado pelo próprio
Amadeu Gaudêncio que a sua habitação era repito doada, com destino a Museu Dr. Joaquim
Manso, porque entende que se devia preservar o nome do próprio doador.--------------------------434/2020 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
«REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ - PARA
RATIFICAÇÃO
Para ratificação, foi presente Protocolo entre o Município da Nazaré e Instituto da Defesa
Nacional que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------
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“Considerando que, a Educação para a Cidadania é encarada como um desafio central das
instituições escolares e da sociedade em geral; ------------------------------------------------------------Considerando que, deve promover-se a formação e a socialização das crianças e jovens,
fomentando igualmente a sua integração a participação ativa e responsável na vida da
sociedade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, pretende-se evidenciar o contributo específico dos órgãos e estruturas de
defesa para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, e para a promoção da
igualdade e da não discriminação, bem como a natureza e as finalidades da sua atividade em
tempo de paz, e ainda contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço da matriz
histórica de Portugal, nomeadamente como forma de consciencializar a importância do
património cultural, no quadro da tradição universal de interdependência, solidariedade e paz
entre os povos; --------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, as áreas da Cidadania e Igualdade, da Integração e Minorias, da Defesa
Nacional, da Modernização do Estado e da Administração Pública são valores essenciais para a
humanidade, sendo que, a segurança é o pilar da liberdade e do bem-estar; -------------------------Considerando, ainda, que a “Educação” se trata de um elemento importante na construção de um
jovem, por forma a alicerçar a sua identidade e que os nossos munícipes nunca devem perder de
vista a importância da defesa nacional, da solidariedade entre os povos e da consciência da
relevância do património nacional; --------------------------------------------------------------------------E porque o combate à violência doméstica, seja contra quem for, é outro pilar que os munícipes
devem abraçar e que a educação e as políticas educativas têm aqui um papel importante a
desempenhar;----------------------------------------------------------------------------------------------------Revela-se da maior pertinência aderir ao protocolo de cooperação para a implementação do
Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, desenvolvido em conjunto pelo
Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Educação. ---------------------------------------------
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Nessa conformidade e atendendo a que o mesmo será assinado, formalmente, em cerimónia que
decorre, hoje, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, em cerimónia que contará com a presença
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas relevantes, incluindo o Sr. Ministro da Defesa
Nacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Logo, porque a aprovação do mencionado protocolo se revela de carácter extraordinário e
urgente, e, como tal, não se compadece com o cumprimento dos prazos legais inerentes à
marcação de uma reunião do executivo camarário; -------------------------------------------------------Com base nos fundamentos de facto atrás aduzidos e nos termos no disposto no n.º 3 do artigo
35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual; ---------------------------Aprovo o clausulado do Protocolo de cooperação para a implementação do «Referencial de
Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz» que se anexa. -----------------------------------------À próxima reunião de Câmara, para ratificação.” -------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar. --------------------------------------------------------------------435/2020 – APOIOS AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO – 2020/2021
Presente informação n.º74/SAE-UIS/2020, datada de 2020.07.23, relativamente ao assunto acima
referido que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por transcrita. --------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar os valores assinalados das comparticipações financeiras a
atribuir no ano letivo de 2020/2021, nos termos da informação técnica do Gabinete da Educação.
436/2020 - PROCEDIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA – ALUGUER OPERACIONAL DE
VEÍCULO ELÉTRICOS E HÍBRIDOS AO ABRIGO DO ACORDO-QUADRO DA CENTRAL
DE COMPRAS DA OESTECIM PARA ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS E HÍBRIDOS” – AUTORIZAÇÃO PARA COMPROMISSOS PLURIANUAIS
Presente informação n.º268/DAF/2020, datada de 2020.07.23, 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, autorizar a assunção dos compromissos plurianuais constantes do
quadro referido e remeter o processo à Assembleia Municipal, para conhecimento dos
compromissos plurianuais assumidos. -----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião o Exmo. Presidente declarou encerrada a
ordem de trabalhos, eram doze horas e cinquenta 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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