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EDITAL N.º 8 / 2022 

 

Dr. Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, 

torna público, em cumprimento do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que este órgão, na sua reunião Extraordinária, realizada em 21 de Janeiro 

de 2022, tomou as seguintes deliberações: ---------------------------------------------------------- 

67/2022 - PROCESSO N.º: 518/17 - REQ.º: 78/22 - NOME: ATLANTICKISSES, LDA 

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

informação técnica e proposta da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico. -------- 

Deliberado, ainda, nessa sequência, aprovar, por unanimidade, o deferimento final do 

pedido de licenciamento, nos termos da mesma informação e proposta. -------------------- 

68/2022 - PROCESSO N.º: 88/09 - REQ.º: 4/22 - NOME: GESTOLIVA IMOBILIARIA 

S.A. 

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

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

69/2022 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – RUA CHAVE DE OURO, N.º16 – VALADO DOS FRADES 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, o deferimento final do pedido de licenciamento, 

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

70/2022 - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – NAZARÉ DOM 

FUAS ANDEBOL CLUBE 

Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável fundamentado, com vista ao pedido 

de declaração de utilidade pública, nos exatos termos da informação do Setor de 

Atividade Física e Desporto. ------------------------------------------------------------------------------ 
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71/2022 - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE 

REABILITAÇÃO URBANA DO AGLOMERADO URBANO DE VALADO DOS 

FRADES 

Deliberado, retificar, a deliberação exarada na reunião de 17.01.2022, aditando na sua 

parte final, a expressão “para deliberação final”. ---------------------------------------------------- 

A deliberação fica, assim, com os seguintes termos: “Deliberado, por unanimidade, 

retificar, a proposta de atualização da delimitação da área de reabilitação urbana do 

aglomerado urbano de Valado dos Frades, nos termos da proposta de decisão da 

Chefe de Divisão do Planeamento Urbanístico e submeter à Assembleia Municipal, 

para deliberação final”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

72/2022 - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE 

REABILITAÇÃO URBANA DO AGLOMERADO URBANO DE FAMALICÃO 

Deliberado, retificar, a deliberação exarada na reunião de 17.01.2022, aditando na sua 

parte final, a expressão “para deliberação final”.----------------------------------------------------- 

A deliberação fica, assim, com os seguintes termos: “Deliberado, por unanimidade, 

retificar, a proposta de atualização da delimitação da área de reabilitação urbana do 

aglomerado urbano de Famalicão, nos termos da proposta de decisão da Chefe de 

Divisão do Planeamento Urbanístico e submeter à Assembleia Municipal, para 

deliberação final”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

73/2022 - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE 

REABILITAÇÃO URBANA DO AGLOMERADO URBANO DE FANHAIS 

Deliberado, retificar, a deliberação exarada na reunião de 17.01.2022, aditando na sua 

parte final, a expressão “para deliberação final”.----------------------------------------------------- 

A deliberação fica, assim, com os seguintes termos: “Deliberado, por unanimidade, 

retificar, a proposta de atualização da delimitação da área de reabilitação urbana do 
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aglomerado urbano de Fanhais, nos termos da proposta de decisão da Chefe de 

Divisão do Planeamento Urbanístico e submeter à Assembleia Municipal, para 

deliberação final”. --------------------------------------------------------------------------------------------

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

públicos do costume.  

Nazaré, 26 de janeiro 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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