Gabinete da Presidência
Comunicado
Nova viatura para o serviço da Presidência
Poucos minutos após a última reunião do executivo em que o assunto em título foi abordado,
foram proferidos comentários nas redes sociais, incluindo um vídeo, que não correspondem
minimamente à verdade dos factos.
Assim, torna-se imperioso bem informar que:
1- A única viatura afeta ao serviço da Presidência tem 14 anos e cerca de 350 mil quilómetros;
2- Ao nível de interiores, apresenta uma degradação considerável, face ao intenso uso ao longo
de 14 anos;
3- Embora sujeita a manutenção, apresenta vários problemas mecânicos e elétricos, tendo
mesmo em algumas viagens, apresentado anomalias que quase colocaram em causa o bom
termo das mesmas e a presença em reuniões importantes para o concelho.
4- Estava por isso há algum tempo a ser equacionada a sua substituição;
5- Em 18 de Fevereiro, os serviços de mecânica da autarquia emitiram uma informação onde
alertaram para o facto de, por questões de segurança, não ser aconselhável o veículo
realizar viagens longas;
6- Porque uma viatura é um equipamento essencial para a Presidência de qualquer Câmara
Municipal, foram de imediato encetados os procedimentos conducentes à adjudicação de
viatura nova, optando pelo regime de aluguer de longa duração, pelo período de 3 anos;
7- O valor estimado de mercado da viatura escolhida, caso se optasse pela compra, é de cerca
de 35 mil euros;
8- Como decorre da lei, a rubrica orçamental respetiva, teve de ser dotada no valor necessário
para fazer face aos compromissos futuros;

9- O município está, também, a preparar uma candidatura ao Fundo Ambiental, para aluguer
operacional de viaturas eléctricas, duas no máximo, por município, comparticipadas em 50%
do valor da renda, com um limite de 250 euros/mês, por um período de 48 meses, existindo
a obrigatoriedade de proceder ao abate de veículos em fim de vida com mais de 10 anos;
10- Consideramos estar perante um caso de boa gestão dos dinheiros públicos, evitando assim
custos enormes de manutenção, diminuição significativa dos custos de combustível e
criando condições de segurança para os utilizadores da viatura.
11- Esta é a verdade dos factos, tendo sido devidamente explicitada na reunião do executivo.
O Presidente da Câmara Municipal,
Leonel Gouveia

