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ARQUIVO DM

A Comissão Política da Sec-
ção (CPS) de Esposende do PSD 
aprovou por unanimidade, na 
sua última reunião ordinária, 
um “Voto de Louvor” à Câma-
ra Municipal de Esposende, 
por ter sido integrada no gru-
po dos 50 melhores municípios 
do país no Anuário Financeiro 
dos Municípios. 

O Município de Esposende 
está em 44.º lugar no “ranking” 
das autarquias do País com a 
gestão financeira, económica 
e patrimonial mais equilibrada, 
segundo um estudo divulgado 
pela Câmara dos Técnicos Ofi-
ciais de Contas (CTOC). 

A tabela foi elaborada com 
base na ponderação de dez 
indicadores: dívidas a terceiros 
por habitante; liquidez; endivi-
damento líquido por habitante; 
resultado líquido nos últimos 
dois anos, por habitante; peso 
das despesas com pessoal nas 
despesas totais; arrecadação de 
impostos e taxas por habitante; 

Esposende entre os melhores
na gestão municipal
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diminuição dos passivos finan-
ceiros; grau de execução de re-
ceita nos últimos dois anos; in-
vestimentos por habitante nos 
últimos dois anos e grau de 
cumprimento do Programa Ofi-
cial de Contabilidade da Admi-
nistração Local (POCAL). 

De entre a totalidade dos 
municípios do distrito de Bra-
ga, Esposende aparece classi-
ficado em 3.º lugar, depois de 
Braga e de Vila Nova de Fama-
licão, sendo o 1.º na categoria 
dos municípios de média di-
mensão, entre 20 000 e 100 
000 habitantes

A nova Comissão Política da Secção de Esposen-
de do PSD traçou como um dos objectivos para o 
seu mandato o aumento do número de militantes 
do Partido, abrindo-o à sociedade civil. 

Quis a Comissão Política de Secção (CPS) 
assinalar o início do cumprimento deste objec-
tivo com um gesto simbólico, tendo convidado 
a aderirem ao Partido os Presidentes de Junta 
que foram eleitos pelo PSD e que ainda não 

eram militantes. 
Assim, foi aprovada por unanimidade na 

última reunião da CPS a filiação dos seguintes 
presidentes de Junta: António Neves (Gandra); 
Emílio Dias (Apúlia); Manuel Santos (Mar); José 
Artur Marinho (Fão); e José Augusto Sousa (Ge-
meses). Estes autarcas locais juntam-se assim na 
militância no Partido Social Democrata aos de 
Antas, Belinho, Forjães e Palmeira de Faro. 
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