MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Relatório de Gestão do 3.º trimestre mostra
redução da dívida da Câmara
O Relatório de Gestão do 3.º trimestre de 2010, apreciado pela Câmara Municipal de Sines na
reunião extraordinária de 14 de Outubro, apresenta uma redução do endividamento global da
autarquia em relação a 31 de Dezembro de 2009.
No caso do endividamento a curto prazo (dívida a fornecedores, entre outros), a redução é de
19,91%, correspondente a menos 2 milhões 92 mil e 627 euros.
O endividamento a médio e longo prazo registou um decréscimo de 6,61%, relativo, na sua
maioria, à diminuição do valor dos empréstimos contraídos pela autarquia (menos 1 milhão 123
mil e 653 euros).
O endividamento global (a soma dos endividamento a curto prazo com o endividamento a médio
e longo prazo) sofreu uma diminuição de 11,52%, estando o valor da dívida em 30 de Setembro
de 2010 contabilizado em 24 milhões 893 mil e 404 euros, menos de 3 milhões 240 mil e 701
euros do que no final de 2009.
Sobre os números do relatório, Marisa Santos, vereadora responsável pela gestão financeira da
Câmara Municipal de Sines, assinala que "a redução do endividamento é um dos objectivos
estratégicos definidos para o quadriénio, sendo, como tal, importante que comece a ser
cumprido logo desde o 1.º ano do mandato".
Para a redução do endividamento conseguida, "foi fundamental a contenção e rigor do lado da
despesa e também a determinação na realização da receita, ainda que num contexto de crise
financeira. Relevantes foram também as amortizações dos empréstimos contraídos pela
autarquia, o pagamento de dívidas a fornecedores e a não contratualização de empréstimo de
curto prazo para 2010".
“Este é, no entanto”, diz Marisa Santos, “um trabalho contínuo na busca do rigor e de
procedimentos aptos a qualificar a gestão financeira do município. Para 2011 fixaremos
objectivos mais ambiciosos, dando início à implementação de um novo modelo de gestão que
permita melhorar o desempenho da autarquia.”
Para o presidente da Câmara Municipal de Sines, o relatório “traduz já a melhoria da gestão
deste executivo, com resultados muito positivos, apesar da crise nacional”.
Manuel Coelho reitera “o compromisso e determinação” para introduzir medidas que “reduzam
a despesa, melhorem a receita, aumentem a produtividade e a eficiência da gestão de recursos
humanos e gestão financeira e se traduzam em melhores serviços prestados à população
(limpeza pública, espaços verdes, arruamentos) e no reforço da capacidade de realizar
investimentos (escolas, equipamentos desportivos, qualificação do Centro Histórico e Av. Vasco
da Gama, estrada de Porto Covo, etc.).
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