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OS PODERES
DO PODER
LOCAL

Caminho
é aumentar
transparência
Debate Oradores no debate doDN concordaramque as câmaras têmhoje
umagestãomais rigorosa mas fizerampropostas que podemajudar amelhorar
a transparência nas autarquias Sugestõesvão desde umpalanquenumazona
nobre domunicípio aplataforma online de desempenho das câmaras

Criar um speakercomerão estilo de Hyde
Park formar equipasde inspeção indepen
dentes do Governo e desenvolver uma pla
taforma online comvários indicadores de
desempenho dosmunicípios Estas foram
algumas das propostas para aumentar a
transparência nas câmaras sugeridas du
rante o debate sobre as autarquias realiza
do ontemno auditório do DN e que encer
roua investigação sobre o tema

Osoradores do debate concordaramque
os autarcas não são mais corruptos do que
as restantes classes profissionais masadmi
tiramqueexiste umcaminho apercorrerdo
ponto devistada transparência e da presta
çãodecontas Ojuizjubilado doTribunal de
Contas TC Carlos Moreno defendeu que
todosos autarcas conseguemcontrolar alei
comum bomescritório de advogados op
tandopor isso por fazerpropostas no plano
ético emoral

CarlosMoreno sugeriu aos candidatos às
autárquicas que assumissem umcompro
misso programáticoque incluíssemedidas
como elaborarorçamentos rigorosos fa
zeruma análise custo benefício das obras

públicas que garantaque tenha retorno e

que inclua a previsão de gastos com ama
nutenção para evitar os elefantes brancos
que foram os estádios do Euro

O ex juizdoTC propôs uma prestação de
contas semestral e queos autarcas por ini
ciativaprópria emesmo sem imposição da
lei a partir de um determinado valor no
ajuste direto de bens e serviços consultem
três entidades fazendo funcionara concor
rência Carlos Moreno deixou também a
propostade criarumpalanque de oradores
numazonanobre domunicípio ondeos ci
dadãos pudessem fazer críticas e elogios à
gestão do executivo
Estaúltimamedidaprovocou a reação do

presidente da Câmara Municipal deVila
Novade Poiares JaimeMartaSoares PSD
que questionou Carlos Moreno Então o
povo não pode ir àAssembleiaMunicipal fa
lar livremente

JaimeMartaSoares defendeuquea trans
parência tem aumentado muito nos últi
mos anos e que a ideia de que hámais cor
rupção nas autarquias se explica devido a
um maior escrutínio do poder local As
oposições sãomais críticas Fui militante
mente arguido por inerência do cargo
Mas são poucos os autarcas que foram a tri
bunal porquestõesde aproveitamento pes
soal lembrou Poroutro lado recordou que
não respeitar oPDMdáperdademandato

Os autarcas não podem estar distraídos se
não perdem logo o mandato Emmatéria
de propostas o autarca lembrou que foi a
Associação Nacional de Municípios Portu
gueses que solicitou que as autarquias fos
sem inspecionadas umavez por ano

OGoverno atravésdo secretário de Esta
da daAdministração Local António Leitão
Amaro aproveitou o debate
paradar contade algumasme
didas queo Executivo temdes
envolvido para aumentar as
boaspráticas LeitãoAmaro ex
plicou que o Governo está a
preparar umaplataforma na
Internetmuito simples quevai
mostrar os indicadores positi
vos e negativos município a
município O governante reve
louque está adesenvolveruma
proposta que pretende pre
miarosmelhores funcionários autárquicos
e que será de aplicação facultativa pelos
municípios Isto é praticado nos países do
Norte daEuropa Vamos imaginarque uma
equipaconseguepoupanças de50 dosdi
nheirospúblicos Aideia éque partedapou
pançapossa ser divididapelos trabalhado
res dessa equipa Isto se o prémio for finan
ceiro Também pode não ser Certo é que
não pode aumentar os custos dosmunicí

pios explicou O ex inspetor geral daPoli
cia Judiciária PJ também rejeitouaideiade
que a corrupção é maior nas autarquias
mas lamentou que os políticos nunca te
nham estendido o crime de gestão danosa
aos cargos públicos Tendo emconta a ex
periênciana área CarlosAnjos admitiuque
em termos demeios o País temmuitome

nos pessoas para investigar
este tipo de crimes do que por
exemplo os países nórdicos
Anjosmostrou seorgulhoso

de terpartido de uma equipa
que integrouaproposta de cri
minalizar tambémos técnicos

das autarquiasque praticam ir
regularidades e não apenas os
autarcas e deixou igualmente
umaproposta de fiscalização
No entenderdo ex inspetorda
PJ devem existir inspeções fei

tas porpessoas independentes que não se
jamnomeadaspelo secretário de Estado ou
pelo ministério pois acontece o Governo
ser da mesma cor do autarca que é inspe
cionado

Emmatériade corrupção ourbanismofoi
apontadono debate como o grandeproble
madas autarquias E aí o ex vice presidente
daCâmaraMunicipal do Porto evice presi
dente daAssociação Cívica Integridade e
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Transparência PauloMorais mostrou se
bastantecrítico Dissequeos autarcas corrup
tossão umapequenaminoria mas queain
da assim representarão 10 a 12 e que
mandamna maioriado orçamento cama
rário PauloMorais consideraqueos autarcas
e abancacontribuírammuito para a bolha
imobiliária que se criou falandodasobreva
lorização dos imóveis que existia antesda cri
se QuemcomprouumT2hácinco anospa
gou 30 amais foram os 30 de influência
política comentou

PauloMorais foiviolentonaspalavrase dis
sequeemPortugal haviaduas áreaspropen
sas anegociatas o tráficodedroga eo imo
biliário daí que asmáfias se criememtomo
deste negócio O ex autarcacriticou o facto
de umpouco por todo oPaís os fornecedo
res dos municípios serem quase sempre os
mesmos

Abílio Fernandes ex presidentedaCâma
raMunicipal de Évora CDU defendeu que
a gestão do executivo deve ser coletiva
e nãopresidencialista e que o planeamen
to do urbanismo deve serfeito com apartici
pação da população

Onepotismo foi outrodos assuntosdiscu
tidos JaimeMartaSoares criticouveemente
menteos colegas autarcasquecontratamfa
miliares Em39anosnuncativealguémcom
grau de parentesco naautarquia

Prognósticos para dia 29 mudança
abstenção ou vitória laranja
A12 dias das eleições para o poder local os
oradores do debatepromovidopeloDN so
bre as autarquias não deixaram de se pro
nunciar sobre as expectativas que têmpara
o escrutínio que se aproxima Paulo Morais
ex vice presidentedaCâmaraMunicipal do
Porto exortou o eleitoradoapreferir autar
cas e candidatosque promovama transpa
rência lembrando umavezmais que não
se temnenhumcontrolo dos contratosque
são feitospelas autarquias e de quem são os
principais fornecedores

Referindo que as autarquias
recebem mil euros por cada
munícipe Paulo Morais consi
deraque seria importante os ci
dadãos saberemparaonde vai
o dinheiro das suas contribui

ções umavez quemuitos dos
serviços essenciais como a
águaouo saneamento são pa
gos áparte

O presidente da Câmara
Municipal deVilaNovadePoia

res JaimeMartaSoares explicou que inde
pendentementedo desfecho eleitoral caso
aAssociaçãoMunicipal deMunicípios Por
tuguesesmude decor apostura paracom o
Governovai sersempre amesma Acrescen
tou porém estar convicto de que existirá
uma vitóriado PSD nas autárquicas con
quistandomais presidências

Ao fim de 39 anos à frente do municí

pio o mais antigo presidente de câmara
do País ex aequo com o bracarense Mes
quita Machado mostrou se contra a

candidatura noutras autar

quias de presidentes de câ
mara que atingiram o limite
demandatos

JáAbílio Fernandes ex pre
sidente daCâmaraMunicipal
de Évora disse que indepen
dentemente do resultado das

eleições o importante é que
oGovernonão semetanaau
tonomia financeiradas autar

quias Carlos Moreno juiz

jubilado doTribunal deContas anteviuque
irá existir umaumento substancial daabs

tenção porque aspessoas estãomuito desi
ludidas pelo não cumprimento das promes
sas feitas

Porsuavez o secretário deEstado daAd
ministração Local António LeitãoAmaro
acredita que a maturidade democrática
dos portugueses irá levá los às umas lem
brando que estes devem utilizar ovoto en
quanto ato precioso O governante disse
quenãoacreditaque os eleitores façamuma
avaliação doGoverno nas eleições autárqui
cas descartando entender uma eventual
derrota do PSD como umcartão amarelo ao
Executivo de Passos Coelho

Apropósito das remodelações forçadas
pela alteração da lei pelo menos para
quemnão decidiu candidatar se auma au
tarquiavizinha o secretário deEstado acre
dita que a nova geração irá continuara se
guira trajetória demaiorrigor e transparên
ciaqueos atuais autarcas têmdemonstrados
nos últimos anos
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