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VOTO DE PROTESTO 

(DECLARAÇÕES DO SR. PRESIDENTE SOBRE O VALOR PAGO DA DÍVIDA) 

 

Em comunicado enviado recentemente à comunicação social, o Sr. Presidente afirmou que 

desde o início do mandato “já conseguiu pagar mais de 15,9 milhões de euros” da dívida do 

município. Na sua ânsia de iludir a população nesta matéria, até se engana numa simples 

conta, já que se no início do ano o valor era de 16.5 ME e no final 12,6 ME, dá uma 

diferença de 3.9 ME e não uma redução de 4.2 ME conforme refere. 

 

Mais uma vez falta à verdade, já que apenas pagou parte desse montante. Cerca de metade 

refere-se, isso sim, à regularização da dívida pendente com a ARM, e à invocação de 

prescrição de uma dívida ao Governo Regional, que está pendente de decisão do tribunal. 

 

Os valores agora apresentados vêm demonstrar que o PS mentiu em campanha eleitoral 

sobre o valor da dívida (dizia que era de trinta e muitos ME) e dá razão ao que sempre 

afirmamos: a dívida líquida no final de 2013 era cerca de 19 ME. 

(Relembramos que em 2002, quando o PSD tomou posse herdou uma dívida de cerca de 12 

milhões de euros.) 

 

Em 12 anos e em consequência da profunda transformação operada no concelho, ao nível 

das muitas infraestruturas e não só, a dívida naturalmente aumentou. Nunca o negamos. 

Mas esse aumento está perfeitamente justificado pelas inúmeras obras executadas. Foram 

mais de 30 estradas, 3 novos cemitérios, 1 campo de futebol, centenas de estacionamentos, 

apoio ao social, à educação, à cultura, ao desporto, às juntas de freguesia e muito mais. Só 

em expropriações foram pagos mais de 3 ME. (anexo: listas das obras efetuadas) 

 

A situação financeira atual comprova que o plano delineado pelo anterior executivo, nos 

quais se incluem os acordos de pagamento com os credores, permitiu, não só evitar o 

recurso ao PAEL, como deixar uma situação financeira controlada e consolidada, que vem 

permitindo a diminuição da dívida de uma forma consistente e significativa desde 2011 

(últimos 2 anos do mandato do PSD), na ordem de 4 ME/ano. 
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Confirma-se também que, apesar do alarmismo público com que sempre tratou esta 

questão, não foi necessário recorrer ao FAM e a Câmara não perdeu cerca de quatro (4) 

milhões de transferências do estado em 2015. 

 

Os vereadores do PSD no Município de Machico protestam por mais esta tentativa do 

executivo municipal de iludir a população e regozijam-se pelo facto de que os valores agora 

tornados públicos, ao fim de cerca de 2 anos deste mandato, venham finalmente demonstrar 

que a gestão financeira do PSD não foi danosa e ruinosa como o PS sempre apregoou. 

 

Machico, 12 de Maio de 2016 

 

 

 

 

 

Os vereadores do PSD, 

 


