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ATA N.º 09/2021 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, nesta Vila de Nazaré, realizou-se a reunião 

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

Manuel António Águeda Sequeira, Vice-Presidente da Câmara, estando presentes os Senhores 

Vereadores, 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 Vice-Presidente informou o Órgão Executivo, que o Senhor Presidente da Câmara hoje 

não iria estar presente na reunião de Câmara, por estarem a decorrer as cerimónias fúnebres 

pelo falecimento do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, onde irão estar presentes 

os onze autarcas que integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste.------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------- 

195/2021 - ATA DE REUNIÃO ANTERIOR 

Presente a ata da reunião ordinária número oito, de dezanove de abril 2021, para leitura, 

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

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

196/2021 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES INTERIORES E ALTERAÇÃO DE USO 

DAS FRAÇÕES DO 1.º ANDAR - RUA DO PORTO SANTO, N.º25 E RUA DOS GALEÕES – 

NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º392/20, com requerimento nº548/21, de que é requerente 

Rustikgarden Lda., acompanhado de informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico 

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



O Senhor Vereador Trindade solicitou o seu impedimento de votar este ponto, sendo autorizado 

pelo Senhor Vice-Presidente.------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, indeferir, nos termos da informação técnica da Divisão de 

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

O Senhor Vereador Trindade regressou à reunião de Camara.------------------------------------------- 

197/2021 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO – 

RUA 15 DE AGOSTO - REBOLO- FAMALIÇÃO  

Presente o processo de obras n.º75/21, com requerimento nº592/21, de que é requerente Vítor 

Manuel Nunes da Silva, 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.------------------------------------------------------------ 

198/2021 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR - RUA CHAVE OURO Nº16 – 

VALADO DOS FRADES 

Presente o processo de obras n.º72/21, com requerimento nº567/21, de que é requerente Márcia 

Alexandra Mor 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 informação 

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

199/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO 

- COMERCIAL RESTAURANTE – RUA DR.º ANTÓNIO DUARTE PIMPÃO E RUA 

WILLIAM BECKFORD – LOTE 14 – NAZARÉ 

Presente o processo de obras n.º401/20, com requerimento nº597/21, de que é requerente Luciano 

Matias, 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 o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

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

200/2021 – LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DA FÁBRICA 

DOS FORNOS PARA INDUSTRIA DE CERÂMICA “BARRACHA-FTT LDA.,” 

CLASSIFICADA - INDUSTRIA TIPO 3 E ESPAÇO COMERCIAL – RUA ESPALHAGUA - 

VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º109/94 com requerimento nº179/21, de que é requerente Jorge 

Manuel de Figueiredo Barracha, 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 dispensa de cedências para espaços verdes e de utilização 

coletiva e de equipamento de utilização coletiva, nos termos.--------------------------------------------- 

201/2021 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÂO DE ANEXO DE UMA MORADIA – RUA 

JOAQUIM CARREIRA MARIANO – CALHAU NAZARÉ  

 Presente o processo de obras n.º210/20 com requerimento nº622/21, de que é requerente Noémia 

Cordeiro 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da informação 

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

202/2021 – NOTIFICAÇÃO DE PROJETO DE DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE 

CADUCIDADE DA LICENÇA – CONSTRUÇÃO DE UM ALPENDRE – RUA DA 

CARRASQUEIRA N.º15 – VALADO DOS FRADES  

Presente o processo de obras n.º49/10 com requerimento nº41/21, de que é requerente Joaquim 

Agostinho Maria, 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, ao abrigo do disposto no n.º 2 e 5, do artigo 71.º do RJUE, 

declarar a caducidade da licença, nos termos da informação técnica da Divisão de Planeamento 

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

203/2021 – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO - AVENIDA DA 

INDEPENDÊNCIA NACIONAL N.º4 E 6 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.308/20 com requerimento nº576/21, de que é requerente Armando 

José Ribeiro dos Santos Laborinho, 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 dispensa de cedências para espaços verdes e equipamento de 

utilização coletiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado ainda, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da informação 

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

204/2021 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE ALTERAÇÕES E LEGALIZAÇÃO EM 

EDIFÍCIO – RUA DAS BERLENGAS N.ºS 17 E 19 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º162/16 com requerimento nº577/21, de que é requerente José 

Pereira 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, deferir o pedido de licenciamento, nos termos da informação 

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

205/2021 – INFORMAÇÃO PREVIA SOBRE A POSSIBILIDADE CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA – RUA DO MOINHO - SERRA DA PESCARIA - FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º100/21 com requerimento nº651/21, de que é requerente Jorge 

Miguel Martins Veiga Antunes, 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, emitir parecer favorável ao pedido de informação prévia, nos 

termos da informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de 

substituição.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

206/2021 - LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR – RUA CARVALHO 

LARANJO N.º62 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º05/21 com requerimento nº680/21, de que é requerente Nobre & 

Fonseca – Construção e 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, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da informação 

técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de substituição.--------------- 

207/2021 – LICENCIAMENTO/LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES A AMPLIAÇÕES 

INTRODUZIDAS NUMA MORADIA UNIFAMILIAR – SERRA DA PESCARIA – 

FAMALICÃO 

Presente o processo de obras n.º82/14 com requerimento nº663/21, de que é requerente Bruno 

Cláudio Paulo Rodrigues, 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 do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de substituição.--------------- 

208/2021 – LICENCIAMENTO DE MORADIA UNIFAMILIAR MUROS DE VEDAÇÃO E 

PISCINA – RUA VASCO DA GAMA FERNANDES LOTE 23 – NAZARÉ  

Presente o processo de obras n.º123/21 com requerimento nº714/21, de que é requerente Jean 

Pierre Le Mouel, 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 do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de substituição.--------------- 



209/2021 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES NUM EDIFÍCIO – CAMINHO REAL 

MARCELINAS - PEDERNEIRA-  

Presente processo n.º154/16 com o requerimento n.º657/21 em que é requerente, Aposta Neutral – 

investimentos Imobiliários, 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 o projeto de arquitetura e deferir o pedido de 

licenciamento, nos termos da informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento 

Urbanístico, em regime de substituição.-------------------------------------------------------------------- 

210/2021 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO EM ANEXOS E MURO DE VEDAÇÃO – 

LOTE 1 – CASAIS DE BAIXO – FAMALICÃO  

Presente processo n.º65/11 com o requerimento n.º685/21 em que é requerente, Venâncio Vicente 

Nunes, 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 projeto de arquitetura, nos termos da informação 

técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de substituição.--------------- 

211/2021 - AUTO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO - TRAVESSA DO ELEVADOR N.º7,9 E 

9-A E RUA GUILHIM N.º17 

Presente processo n.º26/13 auto de vistoria n.º3/2021, com requerimento n.º1873/20, em que é 

interessado, Município da Nazaré, sobre o assunto acima referido que faz parte da pasta de 

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

Deliberado, por unanimidade, concordar com as conclusões constantes do auto de vistoria.------- 

212/2021 - AUTO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO  
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Presente processo n.º23/21 como auto de vistoria n.º2/2021, com requerimento n.º111/21, em que 

é requerente, Condomínio Praça Manuel de Arriaga n.º2, sobre o assunto acima referido, que faz 

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

Deliberado, por unanimidade, transmitir ao interessado o teor do auto de vistoria e remeter para 

a Fiscalização para a devida atuação, nos termos da informação técnica do Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico, em regime de substituição.----------------------------------------------------- 

213/2021 – ATRIBUIÇÃO DE DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA PARA O CAMINHO NA ZONA 

DE S. GIÃO  

Presente processo n.º60/21 como requerimento n.º672/21 em que é requerente, Junta de 

Freguesia de Famalicão, sobre o assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos 

da reunião e se dá por transcrito. -----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, atribuir ao referido caminho, o topónimo Estrada Quinta de S. 

Gião, nos termos da informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em 

regime de substituição.--------------------------------------------------------------------------------------- 

214/2021 – PROLONGAMENTO DE ARRUAMENTO E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA  

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente informação n.º87/DPU-SUA/2021, 

relativamente ao assunto acima referido, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o prolongamento do arruamento com a designação 

toponímica “Rua Elisa Maria Santos”, até ao Centro Escolar de Famalicão, nos termos da 

informação técnica do Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, em regime de substituição.- 

215/2021 – PROCESSO OBRAS N.º205/19 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 

PERITO DESIGNADO PELA ORDEM DOS ARQUITETOS  

Presente o relatório em epígrafe, para tomada de conhecimento e remeter para audiência prévia 

dos interessados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Senhor Presidente da Câmara, compareceu à reunião de câmara, informando os Senhores 

Vereadores que, mesmo estando num funeral de um amigo e autarca da Câmara Municipal de 

Torres Vedras, fez mesmo questão em estar presente na discussão deste ponto da Ordem do Dia, 

dando assim de imediato a palavra aos Senhores Vereadores para, querendo, se pronunciarem 

sobre as conclusões do relatório emanado pelo perito. ------------------------------------------------ 

Usou da palavra o Senhor Vereador António Trindade para referir que se congratulou pelo 

senhor Presidente ter chegado à reunião mesmo a tempo de ser discutido o presente ponto que é 

muito pertinente; que, para si e seu colega Alberto Madail, o resultado do relatório efetuado pelo 

perito não foi surpreendente, entendendo que os autores deste projeto tiveram falta de cuidado e 

antes da construção dos 4 pisos alertaram para esta situação, nada tendo sido feito; que são 

representantes políticos e as decisões são técnicas ou políticas; que é certo que o Senhor 

Presidente trouxe o processo à reunião de câmara para decisão, tendo feito fé nas informações 

técnicas elaboradas para o processo; que o autor do projeto tem responsabilidade do ponto de 

vista técnico por não ter respeitado o perímetro da obra; que faltou aquilo que deveria ter sido 

feito, porém, bastavam as informações que aqui foram prestadas por Si e seu Colega Vereador 

Alberto Madail para que este alerta produzisse efeitos, pois quando informaram que a obra não 

respeitava o alinhamento, nada foi feito; que os técnicos têm responsabilidades, mas os políticos 

também podem ter; que a situação só foi para a comunicação social com caráter de urgência, 

promovendo o clamor público, depois dos 4 pisos do edifício estarem edificados; que o próprio e 

o seu colega muitas vezes intervieram, tendo-lhes sido respondido que estava tudo bem, 

reforçando que, os fiscais quando detetaram irregularidades na rampa, que foram corrigidas, não 

detetaram que a implantação não respeitava o alinhamento, aproveitando para questionar se a 

fiscalização não sabe que tem de ser respeitada a regra dos alinhamentos? que houve de fato 

algumas falhas que resultaram nesta negligência; que é verdade que a Câmara acata as suas 
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responsabilidades, assim como os técnicos da obra deverão acatar; o que sinceramente entende é 

que esta situação poderia ter sido minimizada, se os constantes alertas fossem levados em 

consideração; pretende assim ouvir o seu colega Alberto Madail sobre este assunto, bem como os 

técnicos que aprovaram, pois trata-se de uma situação difícil para todos! ------------------------- 

Usou entretanto da palavra o Senhor Vereador Alberto Madail para informar que sobre este 

assunto pensava que os técnicos iriam prestar esclarecimentos iniciais quanto ao teor do 

Relatório, mas na informação prestada pelo Senhor Arquiteto Paulo Contente, foi dito que o 

processo iria ser submetido a reunião de câmara para conhecimento dos eleitos; que quanto ao 

assunto em apreço, qualquer leigo olhava para a dita obra e via a sua saliência no limite sul, cujo 

desalinhamento era por demais evidente em 3,20 metros; que quanto à rampa, foi-lhe garantido 

que a fiscalização tinha detetado a irregularidade e que a mesma tinha sido corrigida; que era 

impensável para os Vereadores do Partido Social Democrata que a referida obra continuasse 

com os pilares a subir; que o prédio, a norte, tem um logradouro com um muro mas, efetivamente, 

não é esse o alinhamento; que o Relatório é claro como a água e o seu resultado não o 

surpreende de todo; que gostaria de saber a opinião dos demais colegas vereadores da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que se trata de um processo técnico, que não irá transformar-se 

num processo político e os Eleitos tomam sempre a sua posição tendo como base os pareceres dos 

técnicos municipais; que no presente mandato e no anterior, habitualmente as deliberações de 

câmara são tomadas por unanimidade, sempre assentes nos ditos pareceres efetuados pelos 

técnicos, pois da sua parte há claramente uma confiança nos serviços técnicos municipais, tanto 

assim é, que os pontos da DPU, em grande percentagem, são aprovados por unanimidade; que no 

caso em apreço ainda está a ser efetuada a análise do relatório do perito pelos serviços 

camarários e por isso deveremos aguardar mais um pouco. --------------------------------------------- 



Interveio entretanto o Senhor Arquiteto Paulo Contente para informar que, neste processo se 

aconselha ponderação, uma vez confrontados com o parecer emitido pelo perito vertido para o 

presente Relatório; que no presente momento estamos a analisar as conclusões do dito relatório e 

oportunamente far-se-á informação à Câmara Municipal que será efetuada e ponderada com todo 

o cuidado, sendo por isso que ainda não existe uma proposta; que no presente momento, iremos 

dar conta do conteúdo do parecer e suas conclusões, ao interessado, para que possa tomar 

conhecimento, em sede de audiência prévia. ------------------------------------------------------------ 

Interveio também a Chefe de Divisão da área Administrativa e Financeira, Dr.ª Helena Pola, 

para informar que concorda com tudo o que foi dito pelo seu Colega Paulo Contente; que assim, 

após a devida análise ao conteúdo do parecer, pretende que a Exma. Câmara tome a melhor 

posição sobre o assunto, que evidentemente defenda os seus interesses; que de fato serão 

necessários mais 2 ou três dias para a elaboração da dita informação, com proposta de atuação 

conjunta, da DPU e DAF, que reflita não só a arquitetura como o ponto de vista legal, pois este 

assunto tem prioridade; que neste momento é ainda prematuro fazer essa proposta de atuação, 

pois é indispensável que se efetue a audiência prévia, porque as conclusões são desfavoráveis aos 

interessado, e “à posteriori”, como já afirmou, irá ser então submetida a reunião de Câmara, a 

referenciada proposta, para atuação do Órgão Executivo Municipal. -------------------------------- 

O Senhor Vereador António Trindade completou então que tem inteira confiança tanto no 

arquiteto Paulo Contente como na larga experiência da Dr.ª Helena Pola e por isso está à 

vontade, aguardando então a referida informação que assenta num relatório emanado por um 

perito que afirma categoricamente que o autor do projeto tem responsabilidades; que há uma 

manipulação dos valores constantes do alvará por causa das áreas, julgando que, muito melhor 

que os políticos, o senhor arquiteto Paulo Contente tem uma palavra a dizer, pois há muita 

responsabilidade por parte do técnico da obra; que lamenta imenso tudo isto, por não terem sido 

devidamente atendidos os alertas por parte dos Vereadores do PSD, mas está tranquilo que a 
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defesa do Município e dos Vereadores desta sede será garantida; que deverá também ser 

assumida como garantida, a negligência do autor do projeto, pois nenhum dos representantes 

políticos deverá receber qualquer notícia grave sobre este processo, ainda que esteja preparado 

para o bem ou para o mal. -------------------------------------------------------------------------------- 

Na oportunidade o Senhor Presidente interveio para registar as palavras proferidas pelo Senhor 

Vereador António Trindade, que entende com seriedade, mas não esconde a competência dos 

técnicos, ainda que fosse muito fácil neste momento, descartar-se; que muito embora se possa 

errar, 99,9% das deliberações da DPU assentam, como já afirmou, em pareceres técnicos, 

sempre tendo sido ouvidas as recomendações do PSD; que sobre as ilegalidades, os termos de 

responsabilidade passam a fazer “lei”, sejam analisados do ponto de vista do PDM ou outro 

instrumento legal qualquer; que quando os técnicos municipais afirmam que a análise do 

processo foi efetuado de acordo com a Lei, confia nas informações emanadas pelos serviços 

municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Dr.ª Helena Pola, pretendeu deixar esclarecido que, o embargo parcial da obra que fora 

decretado em 3 de Maio, se mantém efetivo, assim como a suspensão dos trabalhos. ------------  

O Senhor Vereador Alberto Madail assinalou a propósito, que o dito embargo já foi objeto de 

prorrogação por mais 30 dias, pois recebeu informação do Arquiteto e por isso os Técnicos estão 

a ser eficazes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o conteúdo do Relatório 

para audiência prévia do interessado, pelo prazo de dez dias úteis.-------------------------------------- 

216/2021 - PROC. OBRAS 62/2019 – ROSA BÁRBARA ESCOLÁSTICO & OUTROS – 

APROVAÇÃO MINUTA DO CONTRATO DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo foi presente informação n.º242/2021, datada de 

2021/04/26, sobre o assunto acima referido 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 Senhor 

Presidente para a respetiva outorga.---------------------------------------------------------------------- 

217/2021 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÁS 

NATURAL – ANOS 2021 -2022 

Presente informação n.º264/SAC/2021, datada de 2021.04.20, referente ao assunto acima referido 

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

Deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento para o fornecimento de gás 

natural – anos de 2021 e 2022 e aprovar o caderno de encargos e seus anexos.---------------------

Deliberado ainda, delegar no Júri do procedimento, as competências assinaladas.------------------ 

218/2021 - EMPREITADA DE “INTERFACE DE TRANSPORTES PÚBLICOS – AV. DO 

MUNICÍPIO” - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

Presente informação n.º92/DOMA-OBM/2021, datada de 2021/04/27, referente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, remeter o processo à próxima sessão da Assembleia Municipal 

para autorização da plurianualidade financeira do contrato.------------------------------------------- 

219/2021 – AUTO DE ARREMATAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE MADEIRAS 

Presente informação n.º98/DOMA-GA/2021, datada de 2021/04/28, referente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, homologar o respetivo auto de arrematação de alienação de 

madeiras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

220/2021 - PLANO DE PLANTAÇÕES DO CONCELHO DA NAZARÉ – PROPOSTA  

Presente proposta do Vereador com o pelouro dos espaços verdes, Salvador Formiga, para 

conhecimento do Plano acima indicado, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

por transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento de deliberou, por unanimidade, que se proceda à sua divulgação 

no Portal do Município, para conhecimento de toda a população.--------------------------------------  

221/2021 – PROPOSTA – ADESÃO DO MUNICÍPIO DA NAZARÉ ÀS AUTARQUIAS SEM 

GLIFOSATO/HERBICIDAS - PROGRAMA DA QUERCUS 

Presente proposta dos Senhores Vereadores, Salvador Formiga e Orlando Rodrigues, sobre o 

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

Deliberado, por unanimidade, proceder à adesão do programa da Quercus – Autarquias sem 

Glifosato e aprovar a presente declaração de adesão.----------------------------------------------------

Deliberado ainda, dar conhecimento à Assembleia Municipal.------------------------------------------- 

222/2021 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE 

ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS - PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO DE NADADORES 

SALVADORES DA NAZARÉ 

Para aprovação, presente o relatório identificado, que faz parte da pasta de documentos da 

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

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

223/2021 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GABINETE DE AÇÃO SOCIAL DE 16 DE 

SETEMBRO DE 2020 A 31 DE MARÇO DE 2021  

Presente informação n.º42/GAS/2021, datada de 2021.04.14, referente ao assunto acima referido 

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, 

para conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

224/2021 PROPOSTA – NÃO- ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NO 

DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL PARA O ANO DE 2021. 



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

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

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

Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, a não aceitação da transferência 

de competências do domínio da Ação Social para o ano de 2021.---------------------------------------- 

225/2021 – FUNDO MANEIO EDUCAÇÃO – ALTERAÇÃO TITULARIDADE E REFORÇO 

Presente informação n.º11/SAE-UIS/2021, datada de 2021.04.28, referente ao assunto acima 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração de titularidade e o reforço do fundo de maneio 

para mil euros.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

226/2021 – PROPOSTA PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA A REQUALIFICAÇÃO 

DO EDIFÍCIO ANEXO AO CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL EM VALADO DOS 

FRADES – BIBLIOTECA INSTRUÇÃO E RECREIO 

Para apreciação e votação do Órgão Executivo, foi presente proposta do Senhor Vereador com o 

Pelouro do Desporto, 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.------------------------------------------------ 

227/2021 - MINUTA DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES COM A 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA – FORMAÇÃO DE TREINADORES EM 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Presente informação n.º22/SAFD/2021, datada de 2021.04.24, referente ao assunto acima 

referido que anexa minuta de protocolo, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de cedência referenciado.------------ 
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228/2021 - MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE 

NATAÇÃO DO DISTRITO DE LEIRIA – TORNEIO TÉCNICAS SIMULTÂNEAS DE 

CADETES E TORNEIO MEIO FUNDO ABSOLUTOS 

Presente informação n.º 23/SAFD/2021, datada de 2021.04.26, referente ao assunto acima 

referido, que anexa minuta de protocolo, que faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de colaboração referenciado.------- 

229/2021 - PROPOSTA DOS VALORES CALCULADOS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO “O SÓTÃO” AO ABRIGO DO 

REGULAMENTO DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO DA 

NAZARÉ (RAADCN) 2021 

Presente informação n.º 24/SAFD/2021, datada de 2021.04.26, referente ao 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.----------------------------------------------- 

230/2021 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS – ÉPOCA DESPORTIVA 2021 – 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – ATUALIZAÇÃO 

Presente informação 28/SAFD/2021, datada de 2021.05.03, referente ao assunto acima referido, 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atualização dos horários de funcionamento.------------ 

231/2021 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – FESTA DE HOMENAGEM - 

 DIA DO HOMEM DO MAR - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PEDERNEIRA 

Presente minuta do protocolo de Colaboração entre o Município da Nazaré e a Fábrica da Igreja 

Paroquial da Pederneira, com vista à realização das Festas de Homenagem do Dia do Homem do 

Mar, a realizar no dia 08 de maio. ----------------------------------------------------------------------------



A presente minuta de protocolo, faz parte da pasta de documentos da reunião e se dá por 

transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, retirar.---------------------------------------------------------------------- 

232/2021 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2021. 

 Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira, n.º257/DAF-SGFCT/2021, do 

Setor de Recursos Humanos, datada de 03-05-2020, que faz parte da pasta de documentos da 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter a proposta de alteração ao mapa de pessoal à 

Assembleia Municipal, para aprovação final.----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente deu entrada na reunião de Câmara, sendo unicamente aprovado e discutido 

o assunto n.º 215/2021.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

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

ordem de trabalhos, 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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