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Minhas Senhoras e Meus Senhores

Quero, em nome do município, saudar todos os presentes e agradecer a
vossa participação nestas comemorações do feriado municipal do nosso
concelho. E permitam-me uma saudação sentida e um cumprimento
particular ao Senhor Secretário de Estado da Internacionalização que nos
honra hoje com a sua presença nestas comemorações o que registamos e
salientamos. Obrigado Senhor Secretário de Estado por se associar às
comemorações do feriado municipal do nosso concelho.
Como vem sendo hábito, associamos às comemorações do feriado
municipal, a homenagem e o reconhecimento a pessoas e instituições que
se vão distinguindo por servirem a nossa comunidade e por prestarem
serviços relevantes ao nosso concelho e às suas populações.
Este ano, vai ser atribuída uma condecoração à NACO, associação que se
tem distinguido na divulgação de iniciativas culturais diversificadas desde o
teatro à formação de jovens, prosseguindo uma saudável cooperação com
outras associações na afirmação e valorização de valores concelhios, sendo
ainda de salientar a recente criação do Coro Polifónico Naco Cantat.
Prestamos também um justo tributo às empresas que se distinguiram como
PME Líder e PME Excelência, destacando o empreendedorismo e a
inovação, valorizando quem aposta e desenvolve o nosso concelho, criando
riqueza e postos de trabalho, proporcionando, deste modo, a tão
necessária fixação da população, sobretudo da população mais jovem.
Como já foi referido, nesta cerimónia vai tomar posse, como Provedor do
Munícipe, o Dr. Jorge Saraiva, que assim inicia para um novo mandato.
O Provedor do Munícipe é uma instituição que procura estabelecer uma
mediação entre os munícipes e os órgãos e os serviços municipais,
facilitando a comunicação e interação entre os munícipes e a atividade
administrativa do município. Pode contribuir para uma maior
transparência, uma maior confiança e cooperação, aproximando os
cidadãos na vida pública.
Desejo ao Dr. Jorge Saraiva um mandato muito conseguido e muito
profícuo.

Minhas Senhoras e Meus Senhores:

Comemoramos o nosso feriado municipal num momento particularmente
significativo para a afirmação do poder autárquico e para valorização do
poder local.
Na agenda política está o processo de descentralização de novas
competências para as autarquias. Recentemente, após dois anos de
aturadas e intensas negociações, o Governo e a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses chegaram a acordo sobre a transferência de
competências do poder central para as autarquias. Este acordo pode ser um
marco relevante para assegurar uma melhor defesa dos interesses e
anseios das nossas populações, possibilitando serviços públicos locais de
qualidade, se naturalmente forem facultados, como esperamos, os
indispensáveis meios financeiros necessários.
Nos últimos anos a administração central e os seus serviços
desconcentrados, foram, progressivamente, ignorando as suas
competências e foram-se demitindo das suas responsabilidades para com
os seus serviços de proximidade. E por isso, os serviços locais, na área da
saúde e da educação por exemplo, sem meios e sem disponibilidades
próprios vêm solicitando, às Câmaras Municipais e às Juntas de Freguesia,
o apoio e as soluções que administração central e os seus serviços
desconcentrados deviam facultar e não facultam.
Por outro lado ao longo dos anos diversos governos estabeleceram acordos
de cooperação para delegações de competências em diversas áreas com as
autarquias, sendo legítimo questionar se, em vez de delegar competências
durante anos, não será mais apropriado transferir definitivamente essas
competências.
Esta redefinição das competências entre a administração central e a
administração local era uma necessidade sentida, diria mesmo que a
situação existente tinha de ser invertida, sob pena de os serviços públicos
locais se degradarem ainda mais.

Gostaria, pois, de realçar a disponibilidade do atual governo para
equacionar esta reforma e saudar o acordo sobre a descentralização de
competências que foi alcançado. É também da mais elementar justiça
registar o acordo de princípios que, sobre esta matéria, foi estabelecido
entre o governo e o PSD.
Gostaria ainda de salientar que a nossa Assembleia Municipal já se
debruçou sobre este tema, debatendo-o numa das suas últimas sessões.
Até porque ao contrário da caracterização que há uns anos era feita sobretudo pelos defensores do centralismo político e administrativo – em
que as autarquias eram apontadas como uma fonte de desperdício e de
gastos supérfluos - a realidade tem revelado que as autarquias, na
generalidade, têm dado um bom exemplo de como gerir, com
responsabilidade e com eficácia os dinheiros públicos, produzindo
orçamentos equilibrados e fazendo investimentos sustentados, tendo dado
um contributo relevante para a redução do deficit e para a sustentabilidade
da dívida pública. Por isso, começa a ser consensual que as autarquias
gerem melhor os recursos públicos e rentabilizam com rigor as verbas
disponibilizadas.
Como refere o Presidente da Associação Nacional Municípios Portugueses
espera-se que esta descentralização se confirme como uma forma de
"melhorar os serviços públicos que passarem para a responsabilidade
autárquica", sendo que, para atingir esse objetivo, "é necessário haver a
componente financeira associada". E todos reconhecemos que esta
matéria, - a componente financeira - é um assunto particularmente
sensível, que exige uma discussão aberta, clara e transparente.
Além disso, espera-se que da presente negociação resulte o efectivo
cumprimento da Lei das Finanças, que os últimos governos têm ignorado.
Esta exigência do cumprimento da Lei das Finanças Locais é reivindicação
legítima dos autarcas e a sua concretização permitiria uma maior
transferência de verbas para os municípios.

Minhas Senhoras e meus Senhores:
O nosso concelho tem um rico património natural, histórico e cultural de
que nos orgulha e onde, nunca é de mais lembrar, se inserem valores da
tolerância, da solidariedade, da justiça e do humanismo, bem presentes na
figura universal de Aristides de Sousa Mendes. Este património, além de
preservado e dignificado, tem sido enriquecido nos últimos anos, com a
ligação à pinha e ao pinhão que o nosso executivo tem promovido, como
valorização dos nossos recursos endógenos. Esse património integra as
Festas do concelho, uma organização já habitual dos Bombeiros Voluntários
de Carregal do Sal, que hoje se encerram.
Como disse, vivemos um momento que pode ser decisivo para a valorização
do poder local. O acordo assinado entre o Governo e o PSD sobre o pacote
de descentralização para as autarquias e o acordo entre o Governo e a
Associação Nacional Municípios Portugueses, são bons princípios, são
indicadores de que estamos no bom caminho. Urge prosseguir!
Sabemos que muitas objeções estão ser levantadas a este acordo.
Esperemos que estas objeções, que são naturalmente legítimas não
tenham subjacente a ideia de que a descentralização deve seguir a duas
velocidades: uma para as grandes cidades e outra para os municípios do
interior. E que essas objeções não sejam uma estratégia para que tudo fique
na mesma.
Esperamos que esta transferência de competências para a administração
autárquica – repito que tem de ser acompanhada do indispensável pacote
financeiro - , possibilite melhores serviços públicos locais, serviços de
proximidade com qualidade, que atenuem as desigualdades territoriais já
existentes, que possibilitem uma melhor qualidade vida aos cidadãos e que
contribuam para a coesão territorial e social.

Disse

