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RELATÓRIO N.º 1/2019 

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

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

quatro de outubro de dois mil e dezanove, 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 2020 E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS, ORÇAMENTOS DA RECEITA E DA DESPESA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PARA O ANO DE 2020. 

Para esta reunião foram convidados os representantes do Coligação Democrática 

Unitária, Partido Social Democrata e Bloco de Esquerda, estando presentes os 

Senhores Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Chicharro, Vereadores 

Manuel António Sequeira, Salvador Formiga, Orlando Rodrigues e Regina Matos; João 

Paulo Delgado e António Manuel Caria dos Santos, em representação da Coligação 

Democrática Unitária;  Maria de Fátima Duarte em representação do Partido Social 

Democrata, não tendo comparecido a representação do Bloco de Esquerda 

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

Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, foram abordados os documentos 

previsionais para o ano de 2020, acima indicados. 
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A Senhora Maria de Fátima Duarte solicitou a palavra e falando sobre a Educação, 

disse verificar-se falta de pessoal auxiliar para a manutenção da Escola Amadeu 

Gaudêncio. 

Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara informou estar-se num período de 

transição da passagem de competências do Governo para a Câmara Municipal da 

Nazaré, continuando este a suportar as despesas, não podendo tomar-se iniciativas 

antes da publicação oficial da transferência. Referiu a existência de uma série de 

baixas no Pessoal, por vários motivos, estranhos ao Município, pretendendo-se 

resolver de imediato a situação. 

O Senhor Vereador Manuel Sequeira reforçou a informação prestada pelo Presidente 

da Câmara, com a necessidade de recrutamento de mais pessoal auxiliar, sendo esta 

gestão de pessoal efetuada pelos serviços do Agrupamento. 

A Senhora Maria de Fátima Duarte questionou sobre a reabilitação do Forte de S. 

Miguel Arcanjo, tendo o Senhor Presidente respondido que as intervenções de 

reabilitação deverão constar nos documentos em análise, havendo a intenção de se 

melhorarem os acessos, estando em ponderação esse investimento com a Estradas 

de Portugal, estando em elaboração um projeto, com necessidades de intervenção   

nas escadas do Forno d’Orca e Carreirinha. 

Continuando a sua intervenção, o Senhor Presidente falou também sobre a mobilidade 

na Nazaré, nomeadamente a ocupação dos passeios com esplanadas que impedem a 

circulação dos peões; há a necessidade de se melhorar a questão da limpeza e a 

recolha dos lixos nos ‘moloks’. 
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Sobre os ‘moloks’, o  Senhor Vereador Salvador Formiga informou que as tampas têm 

vindo a ser gradualmente substituídas. 

O Senhor João Paulo Delgado referiu que tem havido poucas alterações na visão e 

governação do Concelho. Apontou, do ponto de vista do orçamento, o desajustamento 

de cerca de 28 milhões de euros, sendo um orçamento mais realista e questionou 

onde está espelhada a dívida existente. 

O Senhor Presidente informou que a dívida existe, estando espelhada nos prazos de 

pagamento a efetuar ao longo dos anos, sendo uma matéria contabilística, podendo ir 

obter a conveniente informação, para posterior difusão. 

O Senhor João Paulo questionou quanto à existência no orçamento da receita de um 

valor de 1096.000 euros, havendo um valor de apenas 200.000 euros correspondente 

na receita, ao que o Senhor Presidente prestou informação, após consulta técnica aos 

serviços de contabilidade. 

O Senhor António Caria dos Santos questionou se os serviços do FAM foram ouvidos, 

ao que o Senhor Presidente informou que o FAM; irá enviar o parecer, que será 

presente à reunião de Câmara. 

O Senhor João Paulo Delgado falou sobre a falta de participação nas últimas eleições 

legislativas, devendo pensar-se também no estrangulamento do movimento 

associativo, sendo insuficiente o apoio dado, devendo encontrar-se um ponto de 

equilíbrio no tratamento do movimento associativo, assim como na questão dos 

assuntos culturais, sendo urgente o apoio nesta área. Há uma grande diferença no 

tratamento entre o desporto e a cultura, mas acentuou que é uma opção do atual 

executivo e se a Coligação Democrática Unitária governasse, não teria a mesma 
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atuação, pretendendo fazer uma oposição construtiva. A oposição deveria ser 

chamada mais vezes para ser ouvida nesta e noutras questões.  

O Senhor António Caria dos Santos pretendeu valorizar o modo como é efetuada a 

apresentação dos documentos, sendo de maior facilidade a sua leitura e tratamento. 

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

encerrados os trabalhos, eram dezanove horas e quinze minutos, pelo que de tudo, 

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

Presidente, bem como pelo Coordenador Técnico, Carlos José de Paiva Mendes, que 

secretariou. 
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