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É pela terceira vez que prestamos contas no presente mandato e é com particular satisfação
que o fazemos. A evolução dos resultados ao longo destes 2 anos e meio é constante e
positiva, consubstanciando-se numa estratégia claramente vencedora.
A súmula de documentos ao qual junto estas minhas notas prévias, são o trabalho aturado e
minucioso, essencialmente técnico, que demonstra todo o movimento, resultados e engenho
financeiro subjacente à atividade municipal do ano transato.
A Lei obriga à clareza dos números e nós assim fizemos. Os dinheiros públicos merecem-nos
esse rigor.
Objetivamente, uma avaliação cuidada destes resultados reflete uma gestão sustentada e a
ousadia do impulso necessário à boa administração. É um ano de consolidação financeira,
cumprindo-se o equilíbrio orçamental.
A alocação do saldo de gerência de quase 4M€ e ainda os meios financeiros libertados por
força da manutenção de um nível elevado da poupança corrente, espelham o Município
investidor que somos.
Mesmo com o alto nível de investimento, continuamos a reduzir sustentadamente a dívida a
médio longo prazo. Pela primeira vez desde que existe o RFALEI (lei 73/2013, de 3 de
setembro), o Município de Estarreja cumpre todos os limites previstos no artigo 52°,
deixando de estar sob alerta precoce, dado que a divida total a 31 de dezembro de 2015 não
ultrapassava a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 exercícios anteriores, ficando
abaixo desse limite em 241.119,17€ (a 31 de dezembro de 2014, estávamos acima
1.363.899,52€).
No início deste mandato o prazo médio de pagamento a fornecedores fixava-se nos 100 dias.
Hoje o prazo médio é de 13 dias!
Outros fatores sintomáticos desta acertada gestão autárquica são a redução do passivo e o
aumento de fundos próprios e um resultado líquido positivo e a aumentar!
Especial atenção ao aumento global da despesa e receita executadas, essencialmente por ação
do aumento da taxa de execução das receitas e das despesas de capital.
Ora, particularmente, estes dois dados satisfazem-me mais que qualquer outro. Revelam que
a estratégia para o nosso principal eixo está a resultar plenamente. Revelam que o
desenvolvimento económico ligado ao potencial do Eco-Parque Empresarial é cada vez mais
pujante. E que o forte investimento na aquisição de terrenos para posterior venda tem
tradução clara na atração de novos investimentos e à criação de novos postos de trabalho.
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Em 2016 muito provavelmente atingiremos valores nunca antes alcançados na venda de
terrenos no Eco-Parque Empresarial.
Presido a um Município que vem mostrando um desenvolvimento muito interessante. Muito
na sintonia das nossas contas.
Em termos económicos passa de modo significativo pelo Eco-Parque Empresarial. A criação
de emprego, a criação de riqueza, o fixar e aumentar população. Estarreja, mostra essa
“vontade” de crescer. Basta olhar à nossa volta!
Tal como vimos dizendo desde o início, “queremos um município sustentável, em termos
económicos, sociais e ambientais”. A positividade destas contas são mais um passo afirmativo
no sentido desse sucesso.

O Presidente de Câmara

Diamantino Sabina
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