
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

A falácia da excelente gestão e do excelente gestor, o atual Presidente da 

Câmara Municipal de Nelas e seus vereadores 

Lista divulgada pela Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL), denuncia que a 

Câmara Municipal de Nelas está a pagar cada vez mais tarde aos seus 

fornecedores. 

   

Como sempre antecipámos, e convictos de que mais tarde ou mais cedo tudo se paga, os Munícipes 

do Concelho vão ter de pagar o custo da fantasiosa e ruinosa gestão financeira que está a ser 

encetada pelo Presidente da Câmara, Vice-Presidente e restantes Vereadores do Partido Socialista, 

ainda que agora, alguns queiram fugir à responsabilidade. 
 

A despesa não pára de crescer e só neste último ano: 

- A dívida atingiu níveis nunca antes vistos, chegando aos 17 milhões de euros; 

- A despesa corrente com avenças e prestações de serviço aumentou para valores que podem chegar 

aos 5 milhões euros; 

- E o custo com o pessoal político cresceu 500 mil euros. 
 

Enquanto isso, a receita desceu, também neste último ano, tendo-se verificado uma diminuição da 

mesma, em cerca de 750 mil euros. 
 

Relativamente ao prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores, verifica-se no quadro abaixo 

apresentado, publicado pela DGAL, que no espaço de 9 meses, esse mesmo prazo aumentou 150%, 

de 28 para 70 dias. 
 

São dados oficiais da DGAL, e que face ao que tem vindo a público, o PMP deve estar já muito perto 

dos 90 dias. 

 

Situação para a qual alertámos, mesmo antes das eleições, focando a grave situação financeira da 

autarquia. 
 

A DGAL também alertou a Câmara para o aumento das despesas e do PMP a fornecedores, que 

vinha a acontecer e as quais poderiam trazer elevadas sanções para a Autarquia, e que a serem 

aplicadas, caso a situação não seja invertida, mais complicarão a atual e futura situação da 

autarquia. 
 

As contas são fáceis de fazer, e como sabiamente diz o povo, ´´quando não há dinheiro, alguma 

coisa fica por fazer´´. 

Nelas, 19 de Setembro de 2018 

CP PSD Nelas 

 



 

 

 
  


