PREÂMBULO
O Executivo Municipal, eleito há um ano, demonstrou, nas suas práticas, nas suas
opções e na forma como se envolve e mobiliza a população e as instituições públicas,
privadas e, acima de tudo, o movimento associativo do Concelho, que tem como Visão
Estratégica, a participação de todos visando tornar Alcácer do Sal um território de
qualidade que há muito esta população aspira e merece.
Não é tarefa fácil se tivermos em conta o ataque que os Governos, sucessivamente,
têm vindo a desferir contra o Poder Local, nomeadamente através do encerramento de
serviços públicos, empobrecimento das populações e restrições financeiras aos
municípios e com a última grande medida deste Governo, que é a criação de um
Fundo de Apoio Municipal, que mais não é do que um novo instrumento para espoliar
os municípios, obrigando-os a assumir as responsabilidades do Estado, no que
respeita ao controlo e gestão do endividamento Municipal.
Nesse sentido, o ano de 2015, pelo que nos é apresentado no OE, não vai ser
diferente dos últimos anos, o Governo volta a não cumprir a Lei das Finanças Locais.
Anuncia-se um ligeiro aumento das transferências do Poder Central para as
autarquias, mas que, mesmo assim, fica longe da reposição das verbas que têm vindo
a ser retiradas nos últimos anos, pelo incumprimento da lei das Finanças Locais
Mas, não percamos de vista que, mesmo esse falso acréscimo, na prática, não
melhora a qualidade de vida das populações, porque ele, ao invés de ser
consequência de uma política de investimento na melhoria da economia local, resulta
do espoliar dos rendimentos cidadãos, resultante do “brutal aumento de impostos”
Com a continuação do empobrecimento das populações, as receita dos municípios e,
como tal, esta política acaba redundando na contínua descapitalização dos territórios e
das autarquias.
Contudo, e tal como se disse, o que marca a diferença entre os políticos e as politicas,
é a forma como se investem os recursos disponíveis.
Nesse sentido, o Executivo Municipal, pese embora as contingências, irá continuar a
apostar na valorização do Município de Alcácer do Sal, com acréscimo da sua
capacidade atrativa e muito melhor para os que aqui vivem.
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Um forte investimento na Cultura, nomeadamente em áreas de expressão artística,
como o cinema, o teatro, entre outros, o apoio ao movimento associativo, com os seus
clubes recreativos, desportivos e filarmónicas. A continuação das melhorias do Parque
de Feiras e Exposições. Construindo, em parceria com a Junta de Freguesia da
Comporta, o Polidesportivo da Carrasqueira.
Também o apoio social às populações está na linha da frente das Grandes Opções
estratégicas deste Executivo, quer por ação direta na Educação e Ação Social,
apoiando as famílias e protegendo os mais frágeis quer assegurando o funcionamento
e a manutenção do parque escolar e atribuindo livros às nossas crianças, quer
apoiando as Instituições Publicas de Solidariedade Social, como está previsto, de
forma mais intensa em 2015, para as da Comporta e de Casebres.
As nossas Corporações de Bombeiros, tal como já o fazemos desde que tomámos
Posse, porque são os nossos parceiros na linha da frente na proteção das populações,
estão também contempladas neste Orçamento,.
Mas, para além deste investimento direto nos homens e nas mulheres, nas crianças,
jovens e idosos, famílias carenciadas e desempregados, iremos também investir
fortemente no território, melhorando os caminhos rurais, melhorando os acessos e a
sua iluminação.
Iremos renovar a rede de abastecimento de águas e a rede de esgotos pluviais e
domésticos do Concelho. Iremos construir a nova ETAR de Rio de Moinhos.
Apostamos, empenhadamente, na renovação urbana, com projetos a candidatar a
Fundos Comunitários, nomeadamente no Portugal 2020, não deixando de assumir o
pagamento de passivos que ficaram por resolver.
Contudo, pese embora o empenho do Executivo Municipal, a implementação desta
dinâmica no Concelho só é possível de levar a bom porto, se, paralelamente aos
investimentos referidos, se investir no mais importante recurso da Autarquia: os
homens e mulheres, trabalhadores do Município que diariamente o representam e
fazem com que o Concelho evolua e se garanta a qualidade de vida da população.
Com esse objetivo, melhoraremos as condições de trabalho destes trabalhadores,
renovando a frota de viaturas, nomeadamente de recolha de RSU´s, alcatroando os
Estaleiros Municipais na ZIL, adquirindo os equipamentos de Proteção e Segurança
Individuais e novas ferramentas, máquinas e equipamentos de trabalho dotados da
proteção de que muitos carecem.
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Para além disso, e para melhorar o desempenho dos serviços, acelerar os processos
e melhorar a relação e a qualidade das respostas à população, faz-se, em 2015, um
grande investimento na Informática, renovando e modernizando a rede, os
equipamentos, muitos deles obsoletos, atualizando o software existente e criando
novas funcionalidades.
Com estes investimentos, que consideramos estratégicos e que plasmamos no
Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2015, e sem nos
afastarmos dos Objetivos Estratégicos de todo o Litoral Alentejano, cuja gestão é feita
pela CIMAL, temos a certeza de estar a caminhar para tornar Alcácer do Sal num dos
mais importantes polos de atração do Litoral Alentejano e do pais.
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