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RELATÓRIO N.º 1/2018 

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

respeitante à reunião realizada pelas vinte horas e trinta minutos do dia vinte e cinco 

de outubro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões 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 2019 E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS, ORÇAMENTOS DA RECEITA E DA DESPESA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PARA O ANO DE 2019. 

Foram convidados os representantes do Coligação Democrática Unitária, Partido 

Social Democrata e Bloco de Esquerda. 

Estiveram presentes, o Senhor Manuel Sequeira, na qualidade de Vice-presidente da 

Câmara Municipal da Nazaré e os Senhores Vereadores Regina Amado Matos, 

Orlando Rodrigues, Salvador Formiga, bem como os Senhores António Manuel Caria 

dos Santos e Vitalino Paulo Sousinha, em representação da Coligação Democrática 

Unitária e a Senhora Maria de Fátima Duarte em representação do Partido Social 

Democrata. 

O Senhor Presidente da Câmara não esteve presente, tendo justificado a ausência 

devido a assistência inadiável a familiar 

Não compareceu o representante do Bloco de Esquerda. 

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

Aberta a reunião pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, foram abordados os 

documentos previsionais para o ano de 2019. 

O Senhor Vereador Orlando apresentou uma súmula do Orçamento e Plano de 

Atividades da Câmara Municipal, indicando que o orçamento está efetuado com 

melhorias introduzidas, sendo um documento pré-PAM, havendo uma redução de 

cerca de dois milhões de euros, relativamente ao ano anterior, havendo muitos 

processos já iniciados que irão transitar para o ano de 2019. 
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Há poucas despesas acrescidas com Pessoal e sobre as despesas de capital há uma 

redução de 5,3 milhões de euros, não se prevendo acréscimos na receita corrente. 

Sobre os passivos financeiros, estes devem existir no orçamento, devido às despesas 

provenientes do PAEL. 

Há projetos que já foram feitos, mas ainda não pagos, estando o Executivo aberto a 

sugestões. 

A Senhora Maria de Fátima Duarte, sobre o documento em apreciação, não teceu 

grandes considerações, devido ao pouco tempo disponibilizado pela Câmara, para 

poder analisar convenientemente a documentação recebida. 

O Senhor António Caria dos Santos, disse estar mandatado para representar a pela 

Coligação Democrática Unitária nesta reunião e lamentou o espaço de tempo 

disponibilizado, sendo muito curto, para poder apreciar o documento e não dispondo 

de tempo útil para elaborar qualquer sugestão, não podendo vincular a CDU, por falta 

de disponibilidade de tempo. Reforçou que deveria ter sido disponibilizado mais tempo 

para poder apreciar a documentação.  

Solicitou informação sobre o valor das verbas atribuídas para o orçamento participativo 

para o ano de 2019. 

O Senhor Orlando informou que seria de 15.000 euros, valor que foi reduzido, devido à 

contenção orçamental. 

O Senhor António Caria dos Santos referiu as grandes dificuldades que muitas 

famílias nazarenas estão a atravessar, devendo a autarquia ouvir as IPSS’s, que 

acompanham a situação. 

A Senhora Vereadora Regina informou que têm sido efetuados muitos apoios à 

família, havendo uma dinâmica muito grande, estando atentos às situações, 

trabalhando em conjunto com as famílias para se ultrapassar as questões. 

O Senhor António Caria dos Santos reforçou a necessidade do apoio às populações 

mais desfavorecidas, com a redução dos custos no fornecimento da água. 

O Senhor Vereador Salvador Formiga informou que os utentes têm sido aconselhados 

para obter os apoios da tarifa social, mas que no final, não é requisitado pelos utentes. 

A Câmara dispõe de valores para compensar os Serviços Municipalizados da Nazaré, 
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na redução dos valores cobrados. Informou ainda sobre os investimentos que foram 

efetuados em equipamentos, devendo ser efetuados novamente no ano de 2019, 

devido às avarias que têm ocorrido. 

Informou sobre os investimentos que se pretendem efetuar na áreas da distribuição de 

águas e de saneamento. 

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

declarou encerrados os trabalhos, eram vinte e duas horas e vinte minutos, pelo que 

de tudo, para constar, se lavrou o presente documento que vai ser assinado pelo 

Senhor Vice-presidente, bem pelo Coordenador Técnico, Carlos José de Paiva 

Mendes, que secretariou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


