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ATA N.º 14/ 2016
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, nesta Vila de Nazaré, na Sala de Reuniões
da Junta de Freguesia da Nazaré, realizou-se a reunião extraordinária da Câmara Municipal sob
a presidência do Senhor Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara, estando
presentes os Senhores Vereadores Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte, Manuel António
Águeda Sequeira, Regina Margarida Amada Piedade Matos, Belmiro José Eusébio da Fonte,
António Gordinho Trindade e Rita Sanches Bento Varela. -----------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Dra. Olinda Amélia David Lourenço. -----------Pelas quinze horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. -----------------------------------262/2016 – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PEDU) MINUTA DE CONTRATO
Presente para apreciação e votação o processo acima referido, que faz parte da pasta de
documentos da presente reunião e aqui se dá por transcrito. --------------------------------------------O Senhor Presidente informou o órgão Executivo da extrema urgência em assinar a minuta do
contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU remetida pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o que motivou a realização da presente
reunião extraordinária. ----------------------------------------------------------------------------------------Por motivos profissionais, o Senhor Vereador Manuel Sequeira ausentou-se da reunião de
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão da matéria em apreço, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar a minuta do contrato na sua generalidade, assumindo a Câmara Municipal
a cláusula 4.ª, alínea a) do referido contrato, sendo as restantes alíneas alvo de negociação com a
Autoridade de Gestão, à posteriori. --------------------------------------------------------------------------Os membros do Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------
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“Os eleitos pelo Partido Socialista no Executivo da Câmara Municipal da Nazaré votam
favoravelmente a Proposta de aprovação da minuta de contrato, referente ao projeto de Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano para o concelho de Nazaré, uma vez que este processo
irá ser o culminar de um enorme trabalho, quer por parte das imensas diligências efetuadas pelo
Presidente de Câmara, quer dos grandes esforços efetuados pelos serviços municipais, na busca
de soluções para a necessidade de requalificar e dignificar os espaços públicos, que há tantos
anos vêm a ser alvo de esquecimento. -----------------------------------------------------------------------Uma vez que este município se encontra, desde finais de 2012, em declarada situação de
desequilíbrio estrutural financeiro, e com um passivo muito acima do permitido pela lei que
regula as finanças locais, só por via de apoios externos se poderiam concretizar todas as
necessidades fundamentais às populações. -----------------------------------------------------------------É, efetivamente, com grande exultação que este projeto autárquico vê ser aprovado um Plano que
viabiliza a execução de obras prioritárias ao desenvolvimento do concelho e, acima de tudo,
promove e dignifica um território que merecia mais e melhores condições para os seus munícipes
e para quem nos visita. -----------------------------------------------------------------------------------------Para que não restem quaisquer dúvidas, este Plano contempla projetos apresentados às
populações no projeto autárquico do Partido Socialista. Muitos acharam que tais feitos eram
simples “promessas eleitorais” e que, tendo como base as graves dificuldades financeiras, jamais
se poderiam concretizar. Pois bem, menos de 3 anos depois de início de funções deste Executivo
Camarário surgem os claros sinais de mudança de paradigma. -----------------------------------------Os munícipes do concelho da Nazaré poderão estar tranquilizados pois este projeto autárquico
sabe o que o concelho necessita para debelar as inúmeras deficiências, ainda existentes, e tudo
fará para as concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------------Este eixo incorpora uma estratégia tripartida que aposta na reorganização e otimização dos
serviços municipais; na amortização de dívida, por via da gestão dos dinheiros públicos de forma
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criteriosa; e, finalmente, numa aposta no investimento rigoroso em equipamentos e
infraestruturas básicas que tão necessárias são para as populações e que só fazem reerguer o
orgulho em ser habitante do concelho de Nazaré.” --------------------------------------------------------O Grupo de Cidadãos Independentes do Concelho da Nazaré apresentou a seguinte declaração
de voto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------“António Trindade, Vereador não executivo em regime de não permanência, sem pelouros
atribuídos da Câmara Municipal da Nazaré, eleito pelo Grupo de Cidadãos Independentes do
Concelho da Nazaré, vem no âmbito das suas competências apresentar declaração de voto para
constar em acta em relação à proposta de “minuta de contrato de delegação de competências” do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) com os seguintes fundamentos: -----------1 - Nos mandatos anteriores os executivos defendiam nos seus planos de actividades com as
mesmas ideias de reabilitação e requalificação urbana nos termos dos apoios existentes ao nível
dos fundos europeus. Contudo, a Comissão Europeia adoptou novos princípios de programação,
designados «Estratégia Europa 2020», que são praticamente idênticos aos que estão plasmadas
no referido PEDU, embora o seu enquadramento económico, financeiro e administrativo ao nível
de apoios europeus seja diferente. ---------------------------------------------------------------------------2 - No caso concreto coloca-se a questão sobre a actual situação de desequilibrou financeiro em
que a autarquia se encontra. Se, efectivamente, isso não vai colocar em causa a concretização
deste plano, uma vez que no passado recente as entidades sempre colocavam objecções sobre a
situação financeira do município. ---------------------------------------------------------------------------3 - Ora, dado que o município continua na mesma situação de desequilíbrio financeiro questionei,
no decurso da discussão da referida proposta o Senhor Presidente da Câmara, sobre a
operacionalidade deste projecto - fase 1 e fase 2, solicitando que fosse informado por este
executivo se garantia o cumprimento das obrigações contratuais em relação à comparticipação
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do município desta operacionalidade e se é intenção, do mesmo, proceder a alterações aos
modelos arquitectónicos actuais face às diversas obras de reabilitação referidas nos projectos. --4 - Sendo afirmativa a resposta dada pelo senhor presidente, acrescentando que nunca iria gastar
mais do que estava planeado. --------------------------------------------------------------------------------Assim, manifestei a minha posição favorável à aprovação da referida minuta, não obstante a
apreciação dos documentos em análise terem sido distribuídos no início da sessão do executivo,
uma vez que esta era a condição para o município poder beneficiar destes apoios comunitários.”
Os membros do Partido Social Democrata apresentaram a declaração de voto que se transcreve:
“Os eleitos pelo PSD votam favoravelmente o ponto 262/2016, desde logo por considerarmos
que, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o qual doravante designaremos por
PEDU, é uma ferramenta que permite ao Município aceder aos fundos comunitários no âmbito do
quadro estratégico 20-20, com investimentos qualitativos que certamente permitirão a melhoria
da qualidade de vida dos munícipes da Nazaré, e este é, o objetivo final dos eleitos do PSD. ------Contudo, sendo este um documento basilar para a definição de uma estratégia para o
desenvolvimento da Nazaré, não podemos deixar de criticar a nítida falta de planeamento
concreto relativamente ao conjunto de opções apresentadas para candidatura, que não colocamos
em causa, mas que carecem de um projeto melhor definido.” -------------------------------------------ENCERRAMENTO
Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião o Exmo. Presidente declarou encerrada a
ordem de trabalhos, eram dezasseis horas e cinco minutos, pelo que de tudo, para constar, se
lavrou a presente 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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