
 

 

CONTAS DE 2021 DE MANGUALDE  

APROVADAS SEM VOTOS CONTRA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL APRECIOU CONTAS COM RESULTADOS POSITIVOS,  

COM VOTOS FAVORÁVEIS DAS BANCADAS PARLAMENTARES DO PS E DO CHEGA, 

E ABSTENÇÃO DO PSD/CDS. 

 

 

A prestação de contas relativas ao ano de 2021 do Município de Mangualde foi aprovada pelo 

executivo, no passado dia 20 de maio, com a abstenção do PSD/CDS e com os votos a favor do 

executivo do PS e do Vereador do CHEGA. As contas da autarquia apresentaram um resultado 

líquido positivo de aproximadamente 196.000 euros, garantido a execução orçamental e 

o equilíbrio financeiro tão necessário para a apresentação de boas contas. 

As contas relativas a 2021 foram apreciadas e votadas pela Assembleia Municipal de Mangualde, 

no passado dia 28 de maio, com os votos favoráveis das bancadas parlamentares do PS e CHEGA, 

contando com a abstenção da coligação PSD/CDS. 

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Marco Almeida, «O município continua 

a apresentar boas contas e os resultados da conta de gerência são uma prova de que o 

caminho que os executivos do PS têm vindo a fazer é o caminho da sustentabilidade 

financeira, da boa execução orçamental e do equilíbrio financeiro que o concelho de 

Mangualde merece». 

Marco Almeida acrescenta ainda que «as contas de 2021 são o reflexo de que é possível 

realizar grandes investimentos públicos, baixar os impostos aos mangualdenses, baixar 



dívida e ainda assim manter o rigor e equilíbrio financeiro que permite a sustentabilidade 

do município». 

O autarca conclui afirmando que «os desafios com a conjuntura que vivemos atualmente são 

enormes e a emergência energética, o aumento de bens de consumo, dos combustíveis, a 

inflação são fatores de risco que obrigam a uma gestão rigorosa e responsável do erário 

público. As prioridades do município têm que ser ajustadas à realidade atual e ao facto de 

que assistimos a uma escalada de preços com impacto enorme na fatura energética, nos 

transportes, nas obras públicas e estas ameaças não podem pôr em causa o equilíbrio 

financeiro da autarquia. Estamos numa fase de grandes incertezas e que podem ser de 

inversão de algumas tendências no futuro próximo». 

 

Mangualde, 2 de maio de 2022. 
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