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RELATÓRIO N.º 1/2017 

Para cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, foi lavrado o presente relatório, 

respeitante à reunião realizada pelas dez horas do dia vinte e nove de novembro de 

dois mil e dezassete, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Nazaré, que versou 

sobre: 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS, ORÇAMENTOS DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA NAZARÉ PARA O ANO DE 2018 E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS, ORÇAMENTOS DA RECEITA E DA DESPESA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PARA O ANO DE 2018. 

Foram convidados os representantes do Coligação Democrática Unitária, Partido 

Social Democrata e Bloco de Esquerda. 

Estiveram presentes os Senhores Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, o Senhor Vereador Salvador Formiga e 

os Senhores António Manuel Caria dos Santos e Vitalino Paulo Sousinha, em 

representação da Coligação Democrática Unitária. 

Não compareceram os representantes do Partido Social Democrata e do Bloco de 

Esquerda. 

A reunião foi secretariada pelo Coordenador Técnico Carlos José de Paiva Mendes.  

Tendo o Senhor Presidente declarado aberta a reunião, foram abordados os 

documentos previsionais para o ano de 2018, sendo o Senhor Presidente coadjuvado 

pelo Vereador Salvador Formiga. 

O Senhor António Caria dos Santos referiu ter havido muito pouco tempo para apreciar 

e analisar a documentação enviada e que aguardavam a receção dos documentos, 

dado terem conhecimento que noutros Municípios, vem o conjunto total de todo o 

grupo empresarial municipal. 

Referiu a existência de grande aumento nos valores na despesa, tanto na Câmara 

Municipal, bem como nos Serviços Municipalizados da Nazaré e lembrou que muitas 
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das questões que a CDU apresentou na Assembleia Municipal continuavam a 

aguardar a resposta. 

Apresentou várias questões enunciadas no documento em anexo e que faz parte 

integrante do presente documento. 

O Senhor Presidente da Câmara deu resposta aos quesitos apresentados, com a 

indicação dos valores inseridos em orçamento. 

Na sequência, o  Senhor António Caria dos Santos referiu que o Plano de Atividades 

da Câmara Municipal, no que respeita às atividades de desporto  recreio e lazer, é 

muito baixo, face às promessas eleitorais efetuados pelo Partido Socialista. 

Questionou também sobre outras rubricas inscritas, que já vinham de mandatos 

anteriores e para quando o aparecimento do Regulamento de Apoio às Associações 

Culturais e Recreativas. 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que se tem dado grande apoio financeiro  

e logístico às entidades culturais, estando um projeto de Regulamento em execução 

para futura apreciação da Câmara e Assembleia Municipal. 

O Senhor António Caria dos Santos informou que a Coligação Democrática Unitária 

gostaria de ver a localidade de Fanhais com mais apoios e que gostaria de ver a 

colocação de internet por cabo gratuita para aquela população. 

O Senhor Presidente informou que já fora feito um acordo com a Vodafone, para o 

reforço do sinal em Fanhais, sendo um procedimento que deverá ser efetuado pelos 

operadores de difusão do sinal. 

Informou que a MEO está a executar a ligação de fibra ótica para Fanhais. 

O Senhor António Caria dos Santos abordou a problemática do Museu Dr. Joaquim 

Manso e a situação do processo. 

O Senhor Presidente informou que houve reuniões para se tratar da mudança 

provisória das instalações do Museu para o Centro Cultural da Nazaré, para se efetuar 

o lançamento do concurso para a construção do novo Museu. A Câmara aguarda a 

vinda do protocolo do Ministério da Cultura sobre este processo. 
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O Senhor António Caria dos Santos falou também sobre a aguardada construção do 

Novo Centro de Saúde da Nazaré, ao que o Senhor Presidente respondeu que o 

processo está em andamento e apreciação no Tribunal de Contas. 

O Senhor António Caria dos Santos informou que a Coligação Democrática Unitária 

entende que o melhor local para a sua instalação, é o espaço atualmente ocupado 

pela antiga escola primária n.º 2, ao cimo da Avenida da Independência Nacional. 

Solicitou informação sobre o processo do Fundo de Apoio Municipal à Nazaré, ao que 

o Senhor Presidente informou que o procedimento continua em apreciação nas várias 

entidades ministeriais intervenientes, estando o processo em reestruturação com a 

necessidade do englobamento da Câmara Municipal da Nazaré e Serviços 

Municipalizados da Nazaré. 

Por último os representantes da Coligação Democrática Unitária entregaram o 

manifesto eleitoral que apresentaram à população nas últimas eleições autárquicas. 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Senhor Presidente declarou 

encerrados os trabalhos, eram onze horas, pelo que de tudo, para constar, se lavrou o 

presente documento que vai ser assinado pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo 

Coordenador Técnico, Carlos José de Paiva Mendes, que secretariou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


