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I - RIBAU ESTEVES ABRIU O CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES EM AVEIRO
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e Vice-Presidente da Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Ribau Esteves, abriu esta tarde, 11 de dezembro, o
XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que acontece até amanhã
no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.
No seu discurso de abertura, Ribau Esteves destacou a honra do Município de Aveiro em
receber o Congresso da ANMP, dando as boas vindas a todos e desejando um bom Congresso
que fortaleça a ANMP. Fez referência à vida e ao contributo de António Almeida Henriques ao
Poder Local e à ANMP como seu Vice-Presidente, referenciou os Presidentes do Conselho
Diretivo da ANMP destacando Manuel Machado pelo seu trabalho nos últimos oito anos. Depois
deu nota de várias das operações em curso pelo trabalho da Câmara Municipal de Aveiro,
nomeadamente ao nível do Aveiro Tech City, da transição energética com a introdução do modo
elétrico nos autocarros da Aveirobus, no Ferryboat e nos Moliceiros, e da Candidatura de Aveiro
a Capital Europeia da Cultura 2027.
Com o fim do Programa de Ajustamento Municipal, Ribau Esteves agradeceu “aos
Governos de Portugal liderados pelo Pedro Passos Coelho e por António Costa, assim como a
todos os Presidentes de Câmara dos Municípios Portugueses pelo contributo importante que
deram para o sucesso da recuperação financeira do Município de Aveiro, realizada com apenas
quatro anos de intervenção do Fundo de Apoio Municipal, fundo este participado por todos os 308
Municípios Portugueses”, concluiu.
Do programa do Congresso, destaque ainda durante o dia de sábado para a apresentação
pelo Presidente da Câmara Municipal de Alenquer sobre o tema “A Organização do Estado”. No

domingo, para além da Sessão de Encerramento, agendada para as 16h00, com a presença do
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha-se ainda o debate do tema do
“Financiamento Local” apresentado pelo Presidente da CMA, às 11h00. A abrir os trabalhos do
segundo dia, o Presidente da Assembleia Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro, falará ao
Congresso sobre o “Modelo de Desenvolvimento e Coesão”.
Depois da Cimeira Ibérica entre a ANMP e a FEMP – Federação Espanhola de Municípios
e Províncias, realizada a 01 de março de 2019 em Aveiro, a realização do Congresso da ANMP
em Aveiro, vem comprovar uma vez mais, um papel preponderante e liderante de Aveiro na defesa
dos interesses dos Municípios e na procura de novas políticas e novas soluções de governação,
numa altura em que a descentralização assume particular importância para o desenvolvimento do
País.

II – FIM DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL
CÂMARA DE AVEIRO VOLTA A ASSUMIR A GESTÃO EM
PLENA AUTONOMIA
Em Conferência de Imprensa realizada esta tarde, 11 de dezembro, no Parque de Feiras
e Exposições de Aveiro, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves e o
Diretor do Fundo de Apoio Municipal (FAM), Miguel Almeida, formalizaram a saída da Câmara
Municipal de Aveiro do Programa de Ajustamento Municipal (PAM).
O Presidente da CMA sublinhou o facto de “Aveiro ser o primeiro Município do País a sair
do seu PAM, situação que se deve manter como caso único durante bastante tempo e que vem
comprovar a capacidade de gestão do seu Executivo”.
Na sua intervenção, Ribau Esteves aproveitou para relembrar todo o trabalho feito durante
a vigência do PAM: nos últimos anos foi possível realizar uma reestruturação organizacional da
Câmara Municipal, pagar dívidas antigas a empresas e cidadãos, participar de forma ativa e
liderante a nível Regional, Nacional e Europeia, apostando com sucesso na captação de Fundos
Comunitários nas várias áreas de Ação da CMA. Durante este tempo foi ainda possível realizar o
desenvolvimento de elevados níveis de investimento em várias áreas da gestão, com destaque
para a Educação, a Qualificação Urbana, a Habitação Social, o Desporto e a Cultura”, concluiu.
A cessação do PAM de Aveiro significa que a Câmara Municipal de Aveiro (CMA)
reassume a sua plena gestão autónoma, perdida há muitos anos, cumprindo o compromisso
assumido com os Cidadãos.

Situação Financeira: Câmara atingiu limite da Dívida sobre a Receita em 2020
A execução financeira da despesa no último ano de 2020 foi de 69.136.220€ e a da receita
foi de 121.136.020€, com um resultado operacional positivo de € 18.686.119. A redução da dívida
total foi de cerca de 15.400.000€, o que representa uma redução de 16,36% face ao ano transato
(2019), fixando a dívida do Universo Municipal no valor global de 78,8 M€.
Tendo em consideração o valor da média da receita corrente líquida dos 3 exercícios
anteriores, fixado em € 56.469.810 e o valor da dívida total relevante indicada, foi possível alcançar
no exercício económico de 2020 um rácio de 1,40, atingindo-se formalmente o rácio de 1,5 da
Dívida Total sobre a Receita Corrente, inicialmente previsto em PAM para 2024, a 31 de dezembro
de 2020.
Foi assim possível em apenas sete anos (dos quais quatro (2017-2020) com apoio do
FAM) recuperar financeiramente a CMA, de um rácio de 3,4 registado em 2013 para 1,4 em 2020,
posicionando o Município de Aveiro dentro do valor definido por Lei como de equilíbrio financeiro
do Município:
- 2014: 3,42;
- 2015: 3,03;
- 2016: 2,60;
- 2017: 2,64;
- 2018: 2,07;
- 2019: 1,76;
- 2020: 1,40.[fotografias em anexo]

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

