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ATA N.º 28/2020 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, nesta Vila de Nazaré, realizou-se a 

reunião ordinária da Câmara Municipal, por sistema de videoconferência  sob a presidência do 

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

Senhores Vereadores, Manuel António Águeda Sequeira, Alberto Madaíl 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 deu início à reunião de Câmara e solicitou aos Senhores Vereadores para 

alterar a ordem dos assuntos desta Ordem do dia, tendo em conta que pretendiam intervir nesta 

vídeoconferência duas pessoas, designadamente, a Diretora de Turma do 12.º Ano, turma A da 

Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, Professora Paula Cristina Trindade e uma aluna 

de nome Érica Azevedo, que pretendem fazer uma comunicação ao Executivo, situação que não é 

muito normal, dada a idade da jovem aluna, mas que, para todos os efeitos desde já deixa o seu 

agradecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio neste período, a Senhora Diretora de Turma da Escola Básica e Secundária Amadeu 

Gaudêncio, Professora Paula Cristina Trindade, com a aluna do 12.º Ano, Turma A, Érica 

Azevedo, que em representação dos alunos da dita Escola, se prontificou a apresentar ao Órgão 

Executivo desta Edilidade  mensagem de agradecimento, por todos os esforços perpretados pelo 

Município da Nazaré, perante a Pandemia COVID 19; ---------------------------------------------------- 

A Senhora Professora, enquadrando esta iniciativa, assinalou  entretanto que, na sequência das 

várias mensagens de agradecimento efetuadas pelos alunos, dirigidas a diversas Instituições do 



Concelho da Nazaré, que de uma forma mais direta, presente e ativa, auxiliaram no combate à 

Pandemia COVID 19, designadamente, entidades de Saúde, Confraria de Nossa Senhora da 

Nazaré, Grupo de Escuteiros, Paróquia, Bombeiros, Posto de Comando de COVID 19, e o 

Município da Nazaré, após convite endereçado pela Senhora Vereadora Regina Matos para 

intervir nesta Sede, a aluna Érica Azevedo ofereceu-se para transmitir a mensagem ao Órgão 

Executivo Municipal, estando por isso aqui nesta qualidade e em representação dos alunos da 

Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, cujo conteúdo abaixo se reproduz; finalmente a 

Professora Paula Trindade, apresentou à Câmara Municipal os votos de Boas Festas, desejando 

que esta seja uma das muitas oportunidades de participação dos alunos da dita Escola neste 

Órgão colegial.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 “ Num ano de especial distanciamento, gostaríamos de vos agradecer por toda a presença, 

trabalho e esforço que nos ofereceram nestes tempos tão difíceis. Percebemos que têm trabalhado 

sem descanso, de dia e de noite, durante a semana, mas também ao fim de semana, correndo 

corajosamente os riscos que todos conhecemos e, certamente, privando-se de muito… --------------

Queremos que saibam que todas as vidas protegidas por vós têm, para nós, um significado 

imenso. Todos são heróis aos nossos olhos e tornar-se-ão nos modelos que admiramos e 

desejamos seguir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desejamos um Feliz Natal e que os próximos tempos sejam preenchidos pelo espírito vitorioso de 

quem diariamente luta até encontrar paz! Que 2021 possa ser tempo de prosperidade e alegria!  

Bem hajam!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os alunos da Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio” ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente deixou então uma mensagem, em nome de todo o Executivo, 

designadamente: de agradecimento a todos os alunos e professores que incarnaram esta 

iniciativa, que a assumiram, dizendo para Nós, Autarcas, que estamos na vida política, que é 

sempre muito interessante quando se vê gente mais jovem a querer interagir com os políticos e a 
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perceber aquilo que são os esforços de todos, os que tem cargos executivos e não executivos, o 

que fazem em prole da comunidade; que não diz que está surpreendido porque já se habituou a 

que a comunidade educativa no Concelho da Nazaré tenha este tipo de resposta, que participou 

em muitas iniciativas no passado antes de assumir a presidência, em que via uma comunidade 

ativa disponível e interessada com vontade de interagir com os políticos; finalmente agradeceu os 

votos de boas festas e de um Bom ANO de 2021, para a professora Paula e aluna Érica Azevedo, 

abrangendo todos os alunos que participaram nesta iniciativa, deixando a promessa de que 

continuará a dar um pouquinho mais de condições para que a comunidade educativa possa 

brilhar, ainda mais!-------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Senhor Vereador Manuel Sequeira, para agradecer as palavras da Senhora 

Professora e aluna Érica, afirmando que estamos aqui para fazer serviço público e louva as 

iniciativas da comunidade educativa; que muitas vezes, a sociedade civil não reconhece o esforço 

empreendido pelos políticos e por isso, fica duplamente grato, pela mensagem dirigida à Câmara 

e seus representantes, não só através da Érica mas porque sabe que atrás desta iniciativa, está 

um grupo de jovens a reconhecer todos os atos políticos desenvolvidos em prole da sociedade 

nazarena. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio também o Senhor Vereador Alberto Madail para agradecer a iniciativa da Senhora 

Diretora de Turma, Prof. Paula Trindade, fazendo votos para que a dito desafio seja o embrião 

daquilo que se pretende numa comunidade interventiva, neste espaço público, que é de todos Nós, 

em que os presentes são os legítimos representantes, e que estas iniciativas, quer seja para louvar 

ou para melhorar atos políticos, se alastrem a todas as áreas, porquanto é muito aliciante que 

todos possam intervir nesta Sede; o Senhor Vereador formulou também os Votos de Boas Festas, 

reforçando que o ano Novo de 2021 traga, para todos muita saúde! ------------------------------------ 

Também o Senhor Vereador António Trindade deixou também um agradecimento especial às 

duas intervenientes que tiveram a ousadia e a coragem de vir a esta Sede, neste momento difícil, 



manifestar e louvar todo o apoio que as várias entidades tem disponibilizado neste tempo de 

pandemia que apareceu no Mundo e concretamente no nosso Concelho; que manifestar o 

reconhecimento às Entidades é sempre uma atitude louvável; que muitas vezes se ignora todos os 

apoios que são prestados, muitas vezes com grandes dificuldades, pelas entidades oficiais; que 

neste contexto, a Câmara Municipal esteve sempre na linha da frente no apoio aos seus munícipes 

e designadamente à comunidade educativa; que, na realidade, e tendo em conta a sua antiguidade 

na vida política, é a primeira vez que assiste a uma participação desta natureza e louva a atitude 

assumida por parte de uma professora, diretora de turma, Dr.ª Paula Trindade e aluna Érica 

Azevedo, que nos deixa congratulados pelo reconhecimento público aqui efetuado numa reunião 

de câmara, situação de facto louvável; que por isso subscreve tudo aquilo que foi dito pelo seu 

colega Alberto Madail, deixando os votos de Boas Festas e de um  Bom Ano com muita saúde 

para todos!. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente interveio a Senhora Vereadora Regina Matos para agradecer a vinda a esta sede da 

professora Paula Trindade e sua aluna Érica Azevedo, que tiveram a coragem de estar presentes 

neste fórum maravilhoso que é a reunião de câmara, onde se decidem tantos assuntos importantes 

para o concelho; que agradece obviamente a mensagem de reconhecimento dirigida à Câmara 

Municipal, formulando votos de um Bom Ano para as participantes! ----------------------------------- 

Retomando o período de antes da ordem do dia, o Senhor Presidente, assinalou com bastante 

agrado que esta reunião de câmara, a última do ano de 2020, era para si, a todos os títulos, 

histórica, e marcante, tendo em conta os últimos 40 anos; concretizando, referiu que, estamos 

assim na antecâmara da abertura do NOVO CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ, que iniciará as 

suas consultas precisamente amanhã, dia 29 de Dezembro de 2020; que reconhece que tem sido 

uma luta de muitos, de todos os partidos, não o ignora, porém não esconde o gosto especial dos 

seus últimos dois executivos, em que liderou a Câmara, onde foram dados passos gigantes, 

maiores que a onda, salientou, para que este projeto se concretizasse; que este trabalho tem sido 
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desenvolvido ao longo dos últimos 6 anos de forma inegavelmente esforçada e imaculada, e dá de 

imediato os parabéns aos 7 eleitos, que integram o Executivo Municipal, por conseguirem este 

sonho, da Nazaré poder disfrutar de um NOVO CENTRO DE SAÚDE; que a partir de amanhã, 

este novo equipamento iniciará a sua atividade de consultas médicas, com excelentes condições e 

com serviços adicionais, contando já com a cadeira do dentista, e por isso, reforça, que o DIA 29 

DE DEZEMBRO ficará para a história recente do Concelho da Nazaré como um dia 

incontornável e memorável, deixando aqui a sua grande satisfação e alegria por este facto!; que 

contatou o senhor Primeiro Ministro a propósito da inauguração do dito equipamento de saúde, 

mas por motivos de aproximação de eleições presidenciais, não podem haver inaugurações e por 

conseguinte a inauguração da nova infraestrutura de saúde só irá ser feita nos próximos 3 meses, 

convidando de imediato os Senhores Vereadores para visitar as novas instalações do Centro de 

Saúde; que este evento coloca a Nazaré no 1.º nível, num ano em que, desde ontem, decore a 

primeira fase de vacinação contra a pandemia COVID 19; que no deixa de recordar que durante 

36 anos tivemos um centro de saúde provisório, que nunca deixou de prestar os serviços 

necessários à população, muito embora com serviços descentralizados no sítio, mas esta situação 

vai mudar com a reabertura deste importantíssimo equipamento de saúde, com condições únicas 

para todos pra abraçar o século 21; que desde ontem estão a ser vacinados os profissionais de 

saúde e a breve prazo também a restante população; deixou claro que era tão importante o novo 

Centro de Saúde, como o início da vacinação, por força da necessidade que temos de voltar às 

nossas vidas pré-pandemia, seja a nível social, económico ou outro, pois aquilo que é o clima de 

medo, insatisfação e de dor, a uma doença que ainda hoje não conhecemos, mas o simples ato 

ontem iniciado de vacinação no Hospital de S. João no Porto, em que o primeiro médico é 

vacinado contra a COVID 19, é naturalmente um energizador da confiança e da normalização 

das nossas vidas, que seguramente será uma realidade no ano de 2021. -------------------------------

O Senhor Presidente deu finalmente nota que, não havendo celebrações de passagem de ano no 



formato habitual, ainda assim haverá um pequeno dispositivo, pago pela Câmara Municipal, para 

que, na noite de passagem de ano, de naturais visitantes e excessos próprios da época, possa 

haver pequeno conforto a todos os que venham à Nazaré, mas com o devido controlo daquilo que 

são as exigências e os valores da pandemia. ---------------------------------------------------------------- 

Interveio entretanto o Senhor Vereador Orlando Rodrigues para abordar o assunto da passagem 

de ano; a esse propósito prestou então informação que participou em 3 reuniões com forças 

policiais e outros agentes da proteção civil, Acisn, para conhecimento das dinâmicas que vão ser 

levadas a efeito nesta altura do ano, pois não iremos ter tanta gente na Nazaré como é habitual, 

mas ainda assim são esperadas pessoas de fora deste Concelho; que nesta perspetiva teremos de 

tomar algumas medidas no âmbito da prevenção e fiscalização, dividindo assim estas medidas em 

3 vetores: primeiro, temos as forças policiais que irão implementar medidas de fiscalização nas 

entradas e saídas no concelho a partir da meia noite do dia 31 até às 5h do dia 4 de Janeiro, será 

um período longo em que supostamente não é permitida a circulação entre concelhos; segundo, 

temos depois uma fiscalização a exercer no dia anterior e próprio dia da passagem de ano, ao 

nível do patrulhamento das ruas para apurar se existe prevaricação daquilo que são as regras 

emanadas pela DGS e Governo Central, designadamente na zona do areal, que é uma zona 

bastante apelativa nesta época do ano, evitando-se as aglomerações de pessoas e que a Nazaré 

não venha a ser notícia pelas piores razões; que, em terceiro lugar, por parte da capitania e 

equipa dos nadadores salvadores, iremos ter um dispositivo de contingentes a partir das 23h00, 

para salvaguarda das questões de segurança , e também iremos ter um dispositivo por parte da 

PSP, para atendimento de, eventualmente, chamadas anónimas, a informar que a casa X tem mais 

de 6 pessoas, etc; que na prática não iremos ter um hospital de campanha como no ano passado, 

aliás o Aces Oeste Norte não iria estar presente num modelo destes, contudo contamos com a 

colaboração dos bombeiros voluntários que certamente irão fazer um acompanhamento mais 

intensivo; que vamos mesmo aguardar que tudo corra bem, e acreditamos que as pessoas estão 
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sensibilizadas para os tempos que vivemos, em que é necessário cumprir medidas do Governo 

Central; que é certo que não era o ano que todos desejaríamos, vamos ter impactos negativos na 

economia local, mas é o cenário possível que temos para evitar a propagação do vírus; ------------ 

 quanto à questão do ambiente, o Senhor Vereador Orlando Rodrigues frisou que este ano é 

importante fazer um balanço de alguns galardões que o Município recebeu, sendo o mais recente 

o da ECO XXI, a que a Nazaré aderiu no ano passado, tendo uma classificação meritória, e este 

ano passámos para o TOP 15 – a nível nacional, no que diz respeito a práticas ambientais, 

havendo ainda um caminho longo a percorrer; que o Município obteve também o 2.º lugar do 

MUNICÍPIO MAIS AZUL, assim como o galardão da PRAIA MAIS ACESSÍVEL, e obviamente 

que existe ainda muito a fazer, porquanto não temos ainda apoio de praia no Salgado, porventura 

também teremos essa necessidade na Praia do Norte, mas muito já foi feito também; que deixa 

aqui o seu agradecimento aos funcionários do Município, que se tem esforçado para que tudo isso 

aconteça e também à comunidade que de uma forma ou de outra tem colaborado para atingir 

estes resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou entretanto da palavra o Senhor Vereador António Trindade para questionar, por causa de 

alguns episódios ocorridos na Escola Amadeu Gaudêncio, se os seguranças que foram 

contratados para a dita Escola fazem a segurança só no interior do Edifício ou também no 

exterior?; que segundo informação que tem dos Pais das crianças é que essa segurança é mais 

orientada para o interior do espaço escolar, ficando toda a parte exterior desprotegida. ----------- 

O Senhor Vereador Manuel Sequeira, assinalou de imediato que tem conhecimento do que se 

está a passar e que a segurança é efetuada no interior da Escola Amadeu Gaudêncio, pois é o seu 

papel a nível pedagógico; quanto à segurança dos alunos à saída do estabelecimento escolar, 

essa situação ultrapassa a competência da escola; que a Associação de Pais tem conhecimento da 

situação, e é real que os alunos entram separados e à saída, saiem todos juntos, o que 

impossibilita outras formas de controlo. --------------------------------------------------------------------- 



O Senhor Vereador Orlando Rodrigues informou a propósito, que é do seu conhecimento que 

não existe controlo de saída das crianças com menos de 16 anos; que, a gestão dos recursos 

humanos é da responsabilidade do agrupamento de escolas, muito embora o COVID torne 

impeditivo esse controlo, mas não deixa de achar estranho que na Nazaré não exista esse 

controlo.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, na oportunidade, informou que, como é do conhecimento de todos, que 

existe por parte da PSP o serviço apelidado de “Escola Segura”, mas para todos os efeitos, quem 

gere a Escola, é a direção escolar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente o Senhor Vereador Trindade assinalou que, tomou de facto conhecimento de 

algumas ocorrências menos agradáveis e que  tem na Escola os seus netos, situação que não 

deixa de o preocupar; que reconhece para si próprio a pertinência desta intervenção, pois 

conduziu à salvaguarda dos alunos que ali estudam.------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Camara reforçou os votos de BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2021 

para todos, com muita Saúde! --------------------------------------------------------------------------------

714/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO COM 

10 MORADIAS – ESTRADA DO PINHAL – FORNO DA CAL – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º12/2020, com requerimento nº 1814/2020, de que é requerente 

Rosa Maria Henriques Silvério, 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 proposta de 

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

715/2020 – LICENCIAMENTO DE MULTIFAMILIAR COM DEMOLIÇÃO – RUA DOS 

TANQUES – FONTE NOVA – SÍTIO DA NAZARÉ  
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Presente o processo de obras n.º339/2020, com requerimento nº1785/2020, de que é requerente 

Construções Gameiro, 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, a não cedência ao Município de parcelas para a implementação de 

espaços verdes públicos e equipamentos de utilização coletiva e respetiva compensação 

monetária.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

716/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIO – RUA COUTO 

FERREIRA N.º26 VALADO DOS FRADES “C” – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º318/2018, com requerimento nº1869/2020, 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, aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de 

licenciamento nos termos da proposta de decisão da Chefe da Divisão de Planeamento 

Urbanístico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

717/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR COM PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO – RUA COSSI LOTE 4 CASAL 

MOTA FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º501/2019, com requerimento nº1724/2020, de que é requerente 

Silverproposal – Compra e Venda de Imóveis, 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 maioria, deferir o pedido de licenciamento nos termos da proposta de decisão da 

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

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

duas abstenções dos membros do Partido Social Democrata, que apresentaram, a seguinte 



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

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

apresentam voto de abstenção à proposta 717/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR COM PISCINA E MUROS DE VEDAÇÃO – RUA 

COSSI LOTE 4 CASAL MOTA - FAMALICÃO,  pelas seguintes razões:-------------------------------- 

Esta proposta consiste no deferimento final do pedido de licenciamento, condicionado aos 

normais requisitos para todas as intervenções urbanísticas acrescido do “ cumprimento do 

parecer da CCDRLVT”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Não existindo carta de REN aprovada para o Concelho da Nazaré, e, sabendo que parte da área 

do lote 4 é área “non aedificandi” e ainda por se verificar que o extremo do lote se enquadrar na 

situação “ Encostas com declive superior a 30%”, foi solicitada pela CCDRLVT uma avaliação, 

através nomeadamente de estudo geológico / geotécnico, dos potenciais efeitos da totalidade das 

intervenções que, para além da avaliação das condições de segurança do projeto, assegurem que 

as obras projetadas não induzam riscos acrescidos para os restantes terrenos adjacentes. --------- 

Apesar do parecer favorável da CCDRLVT que se transcreve,  “Condicionado às recomendações 

do estudo geotécnico, no pressuposto que o mesmo teve em consideração o projeto agora 

apresentado, incluindo as movimentações de terra previstas. Desconhecendo-se se a piscina foi 

objeto da devida avaliação, devem ser aplicadas as recomendações do estudo e assegurada a não 

interferência com a estabilidade da encosta.”; daí resulta um conjunto de situações que, s.m.o., 

introduzem incertezas, que podem proporcionar riscos que deveriam estar completamente 

eliminados / prevenidos aquando da deliberação do executivo municipal. ----------------------------- 

Assim e face ao acima exposto, os vereadores independentes eleitos pelo PSD, apresentam 

declaração de voto abstenção.”-------------------------------------------------------------------------------- 

718/2020 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO – RUA 

DOM FUAS ROUPINHO – SÍTIO DA NAZARÉ  
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Presente o processo de obras n.º474/2019, com requerimento nº1789/2020, de que é requerente 

Anupam Srivastava, 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 maioria, deferir o pedido de licenciamento nos termos da proposta de decisão da 

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

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

votos contra dos membros do Partido Social Democrata.-------------------------------------------------

O Senhor Presidente prestou a seguinte declaração de voto:----------------------------------------------

“O Partido Socialista votou favoravelmente com base nos esclarecimentos prestados pela 

Senhora Arq.ª Teresa Quinto, Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico.”-----------------------  

Os membros do Partido Social Democrata 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 

vencido contra a proposta 718/2020 – LICENCIAMENTO PARA 0BRAS DE ALTERAÇÃO EM 

EDIFÍCIO – RUA DOM FUAS ROUPINHO – SÍTIO DA NAZARÉ,   nos seguintes termos: -------- 

Esta proposta consiste no deferimento final do pedido de licenciamento condicionado aos normais 

requisitos para todas as intervenções urbanísticas acrescido do “ cumprimento do parecer da  

DGPC”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta submetida a deliberação vem acompanhada de dois pareceres da DGPC, um de 

arquitetura e outro de arqueologia. --------------------------------------------------------------------------- 

O parecer de arquitetura, após análise técnica, e nomeadamente na apreciação, levanta um 

conjunto de questões que suportam a proposta de decisão de “Não aprovação”. --------------------- 

O parecer de arqueologia, após análise técnica, e nomeadamente na apreciação propõe a 

apresentação de um Plano de Trabalhos Arqueológicos para acompanhamento em fase de 



execução do projeto do qual resulta a proposta de decisão “Aprovação condicionada” a 

apresentação do referido Plano Arqueológico à tutela. ---------------------------------------------------- 

Confrontados com os pareceres acima transcritos, resumidamente, e os argumentos apresentados 

pela DPU que não estão aqui em causa, entendemos que, em sintonia com os pareceres da DGPC 

elaborados por dois técnicos superiores, subscritos por um Chefe de Divisão e confirmados pela  

Diretora do Departamento dos Bens Culturais, a nossa  posição de voto só poderia ser contra a 

proposta submetida a deliberação do executivo municipal. ----------------------------------------------- 

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.”------------ 

719/2020 – LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – RUA ANTÓNIO LOPES – 

QUINTA NOVA – FAMALICÃO  

Presente o processo de obras n.º3/2016, com requerimento nº1271/2020, de que é requerente 

Odília Silvério Investimentos Imobiliários, Lda., sobre o assunto acima referido, 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 maioria, deferir o pedido de licenciamento da operação de loteamento nos 

termos da informação técnica prestada em 27.08.2020 e proposta de decisão da Chefe da Divisão 

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

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

duas abstenções dos membros do Partido Social Democrata. -------------------------------------------- 

720/2020 - LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 

EDIFICIO/ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - RUA ELISA MARIA SANTOS 

N.º1 – FAMALICÃO – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º598/18, com requerimento nº1933/2020, de que é requerente 

Centro Social de Famalicão, sobre o assunto acima referido, acompanhado de informação 
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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 proposta de 

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

721/2020 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO – PRAÇA 

SOUSA OLIVEIRA Nº46 A 49 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º286/16, com requerimento nº1921/2020, de que é requerente 

Adriano Penetra Duarte Codinha, sobre o assunto acima referido, 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.------------------------------------------------ 

722/2020 - MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - PROJETO 

PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIDADE SUAVE AO LONGO DO RIO 

ALCOA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 

E O MUNICÍPIO DA NAZARÉ  

Para apreciação e votação, do Órgão Executivo, foi presente a minuta de protocolo acima 

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

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

723 /2020 - PROJETO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIDADE SUAVE AO 

LONGO DO RIO ALCOA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ALCOBAÇA E O MUNICÍPIO DA NAZARÉ  

Para apreciação e votação, do Órgão Executivo, foi presente o assunto acima referida que faz 

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



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

O Senhor Arq.º Luis Pereira, da equipa projetista, efetuou a apresentação do dito projeto.----------  

724/2020 – AUTO DE ARREMATAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE FERRO VELHO, VEÍCULOS 

E MADEIRAS  

Presente informação n.º678/DOMA-GA/2020, datada de 2020.12.09, para apreciação e votação 

Submete-se ao Executivo Municipal, o assunto acima referido que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de arrematação da Comissão da hasta pública e 

proceder em conformidade.------------------------------------------------------------------------------------ 

725/2020 - PROPOSTA PARA ADOÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

PROMOTORA DE IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente proposta da Senhora Vereadora com 

o Pelouro da Ação Social e Direitos Sociais, 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.------------------------------------------------  

 ENCERRAMENTO 

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

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

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

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