
Declaração de voto, Sessão da Assembleia Municipal 29/04/2022 

 

Ponto 2J) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2021 – VOTO CONTRA 

 

 

A Democracia no verdadeiro significado da palavra e não por pura 
demagogia, deve se pautar pela transparência e por informar os órgãos autárquicos, 
sejam eles da oposição ou não, e só assim se pratica a verdadeira Democracia. 

No passado dia 29 de Abril de 2022, em Sessão da Assembleia Municipal de 
Avis, a eleita pelo Grupo de Cidadãos por Avis, Rita Margarida Velez Grilo da Costa 
Varela, solicitou esclarecimentos do porquê do aumento dos custos da autarquia em 
1.174.289,66 euros durante o ano de 2021, em relação aos custos de 2020. Isto 
quando o aumento dos rendimentos e ganhos foi somente 242.226,19 Euros.  

À questão de o aumento dos custos do Pessoal ter sido cerca de 180 mil 
euros, foi dito pelo Sr. Presidente da Camara, em representação do executivo 
liderado pela CDU, ser pela contratação de mais 9 assistentes operacionais e só 
após insistência da oposição, foi dito que a razão não era só essa.  

Porquê esta constante falta de transparência para com a informação dada à 
oposição democraticamente eleita? Ficamos sempre com a sensação que é um 
incomodo responder à oposição. 

Quando questionado sobre os outros montantes que contribuíram para este 
aumento brutal dos custos, a resposta foi que é uma opção de gestão do executivo 
eleito pela CDU! 

Mas que resposta é esta? 

Não são explicados os aumentos de serviços- Trabalhos Especializados no 
valor de 108 mil euros, quando o quadro de pessoal do Município tem 43 técnicos 
superiores; 

Não foi explicado o aumento de 47 mil euros em Eletricidade; 

Não foi explicado o aumento brutal dos Gastos em 1 milhão cento e setenta 
e quatro mil Euros! 

A oposição eleita representa quem os elegeu e o executivo tem a obrigação 
democrática de informar e explicar onde é gasto o dinheiro dos contribuintes, e deve 
ser feito com transparência. 

Pelos factos acima expostos, não temos alternativa senão, votar contra a 
Prestação de Contas do ano de 2021. 

 
 
Os Eleitos do Grupo Cidadãos por Avis 


