
 

Proposta de Deliberação n.º 69/2021 

Declaração de voto 

 

Constituída por 11 municípios a APIN iniciou a sua atividade em 22 de Agosto de 2019 

e supostamente deveria ter iniciado a prestação dos serviços públicos para que foi criada 

a 1 de janeiro de 2020. Não o fez. 

Em 22 de janeiro de 2020 em sede de reunião de câmara, o PS e o seu aliado MFi, 

propuseram e aprovaram com o seu voto favorável um Protocolo com a APIN no qual se 

comprometeram a disponibilizar, até junho de 2020, à APIN, por impossibilidade desta 

empresa de os prestar,  todos os recursos e meios necessários para a prestação dos 

serviços públicos de prestação de água, saneamento e resíduos mediante contrapartida 

de pagamento de compensação financeira. 

Chegados a  junho de 2020  a APIN comunicou à Câmara a impossibilidade de assumir 

na íntegra a gestão e operação desses serviços e pede mais tempo.  

Perante este reconhecimento da APIN em como não conseguia cumprir os serviços para 

que foi criada. Perante a contestação generalizada da população aos brutais aumentos 

e a oposição do PSD a esta empresa, a maioria do executivo em vez de aproveitar a 

ocasião para sair da APIN por justa causa, invocando incumprimento do contrato e os 

superiores interesses da população, faz tábua rasa disso tudo e avançou para o 

impensável. 

Poucos dias depois, em  8 de Julho de 2020 o PS e o seu aliado MFi cederam ao pedido 

da APIN e propuseram e aprovaram com o seu voto favorável um aditamento ao referido 

Protocolo  em que dão mais tempo (até dezembro de 2020)  à APIN para esta  prestar 

os serviços que era obrigada a fazer, mas que não fez e não tinha conseguido cumprir 

até à data.  

Terminada a extensão do prazo, em Dezembro de 2020 a APIN volta novamente a 

comunicar à Câmara que continua a não conseguir assumir na íntegra a gestão e 

operação destes serviços  e volta a pedir mais tempo, desta vez até final de janeiro de 

2021.  

E o que fez a Câmara? Mais uma vez o impensável.  

Em vez de aproveitar esta segunda oportunidade de incumprimento para sair da APIN, 

não o fizeram.  De forma livre e consciente ignoraram esta possibilidade e a vontade da 

população e mantiveram-nos amarrados à APIN pelo que dias depois 



Em 13 de Janeiro de 2021 na reunião de câmara, o PS e seu aliado MFi, voltaram a 

propor e a aprovar com o seu voto  dar mais tempo à APIN  (até final de janeiro de 2021)   

para prestar os serviços que esta estava obrigada a fazer há um ano atrás e nunca fez.  

Por tudo isto é preciso dizer que a APIN falhou. Falhou desde logo quando não se coibiu 

de cobrar aumentos brutais nos escalões da água e nas tarifas, de aplicar tarifas de 

saneamento a clientes que não dispõe deste serviço, de desrespeitar a Lei de Proteção 

de Dados Pessoais, de aplicar IVA sem suporte legal e de cobrar débitos indevidos. 

Falhou em janeiro, falhou em  junho, falhou em dezembro e falhou na sua relação com 

os cidadãos do concelho.  

Mas não foi só a APIN que falhou. Falhou também o PS e o seu aliado MFi que sempre 

a apoiaram e foram coniventes de forma reiterada e consciente com todas estas práticas 

que tanto têm afetado a população do concelho.  E continuaram a falhar quando de 

forma livre e consciente não quiseram aproveitar as oportunidades de incumprimento  

para sair da APIN.  E não foi por falta de aviso. 

Não entender isto é não entender nada do que está verdadeiramente em causa e 

continuar a fazer tábua rasa da contestação e vontade da população que se sente 

legitimamente lesada.  

Mas como se tudo  isto não bastasse o impensável assume agora foros de autentico  

escândalo com esta proposta de deliberação nº 69/2021, apresentada e apoiada, mais 

uma vez  pelo PS e seu aliado MFI,  em que se propõe que a câmara municipal abdique, 

por pedido da APIN, datado de 4 de maio de 2021, de 234.362,00 euros a  que tem 

direito a receber desta empresa, por a câmara se ter substituído à APIN  na prestação 

dos serviços  públicos aos cidadãos nos períodos acima referidos.  

Mais do que um escândalo configura, quanto a nós, uma má gestão dos dinheiros 

públicos. Então a câmara tem direito a receber 234.362,00 euros da APIN, mas a  APIN 

não quer pagar e propõe à Câmara em vez do pagamento a realização de 

investimentos adicionais a favor do Município de valor equivalente ao  

respetivamente devido.  E perante isto, pasme-se, o PS e o MFi concordam.  Isto é. 

Dito de uma de uma forma simples e clara  para que todos percebam:   fiquem lá com 

o dinheiro e gastem-no em mais “umas coisas” no concelho. E quando dizemos “umas 

coisas” é quase isso mesmo. 

Repare-se o dito Plano de Investimentos já estava feito, mas como a APIN não quer 

pagar arranja-se tipo  “ad hoc” mais umas coisas / aditamentos  ao Plano para justificar 

a verba que não se quer receber.  

Então é assim!? A Câmara tem assim tanto dinheiro que possa dispensar mais de duas 

centenas de milhares de  euros!?   Até parece que a Câmara não tem empréstimos e 

juros a pagar por mais de duas décadas ou que não tem pagamentos em atraso a 

fornecedores.  



Uma boa câmara com uma gestão rigorosa que não choramingasse a toda a hora ter 

herdado “divida” para não apresentar resultados e trabalho feito não dispensaria 

certamente estes milhares de euros.   

Será que este dinheiro (que a câmara  não quer receber)  não seria melhor aplicado na 

promoção e captação de novos investidores e novas empresas que criariam novos 

postos de trabalho e mais emprego que é o que Figueiró tanto  precisa? 

Se Figueiró fosse um concelho rico e atrativo, que atraísse e fixasse população, que 

evitasse que as pessoas saíssem em busca do emprego que aqui não há, a situação até 

poderia seria diferente. E diferente seria se muitos do que cá trabalham e cá não moram 

tivessem motivação, apoio e condições para cá se fixarem ou se Figueiró fosse um 

concelho com um bom poder de compra e não o último do distrito de Leiria.  

Mas não. Tudo isto é um absurdo total. 

O PS e o seu aliado MFi que nunca pediram desculpa por infernizarem a vida a milhares 

de pessoas continuam a enterrar-nos cada vez mais na APIN. Já não bastava  o inicial 

e brutal aumento da fatura da água, os sucessivos aumentos que se lhe seguiram, a 

cobrança a quem não tem saneamento, o desrespeito pela Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, o IVA cobrado ilegalmente,  o empréstimo  de mais de  15 milhões de euros 

a favor da APIN, a venda de viaturas, o recebimento de duas faturas por mês para 

pagar ou a utilização gratuita  das instalações no Bairro Municipal, cujo contrato de 

comodato estará agendado para o dia de são nunca à tarde. Então já não bastava tudo 

isto e ainda é preciso prescindir de milhares de euros que nos são devidos pela APIN!?  

Já sabemos que para alguns nada disto é problema. Tal como agora se propõe é só fazer 

uns quantos  aditamentos ao Plano de Investimentos e já está e com isso lá vão duas 

centenas de milhares de euros dos Figueiroenses. 

O PSD lamenta que o PS e o MFi tenham concordado, apoiado, proposto e aprovado 

mais esta pretensão da APIN e em não querer  receber o  dinheiro que é devido a 

Figueiró dos Vinhos. O PSD lamenta que o PS e o MFi sejam apoiantes e coniventes 

com este estado de coisas mostrando com isso, mais uma vez,  de que lado estão. E não, 

não é ao lado dos Figueiroenses e da população lesada, mas ao lado de uma empresa 

que tem demonstrado uma insensibilidade enorme  para com os Figueiroenses.  

Já conhecemos a cartilha e as desculpas em claque que não colhem e que a realidade 

se tem encarregado de desmentir. Bem podem tentar o contorcionismo, o ilusionismo, 

o malabarismo e outros ismos para tentar esconder mais esta opção desastrosa para a 

nossa terra.  Não vão conseguir.  A grande diferença entre o PSD e o PS e o seu aliado 

MFi  é que o PSD entente que o dinheiro para investimentos como estes que são 

obrigações legais do Estado, consagradas em Lei, deve sair dos impostos que pagamos 

e não serem pagos em dupla tributação pelos Figueiroenses como defende o PS e o 

seu aliado MFi.  

O Partido Social Democrata não deixará de responsabilizar politicamente todos aqueles 
que mais uma vez com as suas opções continuam a prejudicar as pessoas, as famílias e 



o nosso concelho.  Exercer o cargo implica não servir apenas como força política 
legitimadora de uma maioria, mas implica ser uma oposição  séria e  proactiva  que 
apresenta caminhos alternativos, propostas e soluções diferentes das atuais para 
garantir uma maior justiça social, mais emprego, mais progresso e maior 
desenvolvimento.  Ser oposição não é só ser e fazer diferente, é assumir essa diferença 
e  honrar em sede própria essa mesma diferença e os compromisso para com quem 
nos elegeu.  
 
 Sabemos que há Figueiroenses pouco exigentes e acomodados que acham que não há 

nada a fazer, mas nós não. Figueiró dos Vinhos precisa de avançar. De mais e de melhor. 

Pelo exposto e em coerência com o que temos defendido o Partido Social Democrata 

vota contra a Proposta de deliberação nº 69/2021. 

 

Figueiró dos Vinhos, 12 de maio de 2021 

 

 

O Vereador 

 

Luís Filipe Silva 


