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CONTAS A câmara de Leiria
foi o sétimo município do País
a diminuir mais a dívida no ano
de 2012, o que fez em menos
13,7 milhões de euros (-19,50%),
faz saber a autarquia, em co-
municado. No ano anterior, o
município ficou em sexto lugar,
a nível nacional, ao reduzir a
dívida em -10,7 milhões (-
13,2%), de acordo com o Anuá-
rio Financeiro dos Municípios
Portugueses, eleborado pela
Ordem dos Técnicos Oficiais
de Conta

“Embora Leiria seja o 31º Mu-
nicípio do País com maior pas-
sivo elegível (dívida), é de sa-
lientar o trabalho realizado
com o objectivo de melhorar
este indicador desde 2009, data
em que a dívida era de 86 mi-
lhões de euros. Em três anos, o
passivo elegível diminuiu cerca
de 30 milhões de euros”, refere
a autarquia.

“Apesar de continuarmos a
ter uma dívida que nos preo-
cupa, tem sido realizado um
grande esforço para recuperar
financeiramente a autarquia, de
forma a prepará-la para os de-
safios que se colocam com o
QREN 2014-2020, de modo a
conseguirmos concretizar in-
vestimentos importantes para

o concelho”, afirma Raul Cas-
tro, presidente da câmara.

Entre os 308 municípios, Lei-
ria ocupa o 15º lugar no ranking
das autarquias com maior re-
dução do endividamento lí-
quido (nove milhões), em 2011.
Em 2012, Leiria subiu ao oitavo
lugar, ao diminuir 15,8 milhões
de euros. Ao nível das despesas
com pessoal, o Anuário destaca
que “no ano de 2011 e 2012, Lei-
ria – cujo peso das despesas
com pessoal, representa ape-
nas 20,5% e 19,9%, respectiva-
mente, da despesa total da es-
trutura orgânica”.  Leiria ficou,
assim, de fora da listagem de
municípios com maiores en-
cargos de despesa com pessoal,
referente a 2011 e 2012, onde
cons tam 22 e 21 municípios de
grande dimensão, respetiva-
mente, frisa o município. |

Câmara foi das que mais
reduziu a dívida em 2012

Contas Raul Castro destaca
empenho do executivo


