NOTA DE IMPRENSA

[10/09/2013]

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR CONDENA EVENTUAL
ENCERRAMENTO DO SERVIÇO LOCAL DE FINANÇAS
Em 2010, presente uma informação veiculada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), os
municípios tiveram conhecimento da eventual intenção da Direção Geral de Contribuições e Impostos levar
a efeito o encerramento de vários Serviços Locais de Finanças no Algarve.
Trata-se de assunto recorrente, todavia, muito recentemente em reunião de Serviços de Finanças do
Algarve, terá sido referido por um alto responsável, que “após as eleições autárquicas, estará o Governo a
preparar o encerramento das Repartições de Finanças de Alcoutim, Castro Marim, São Brás de Alportel,
Monchique, Aljezur e Vila do Bispo”.
Esta informação deixa-nos seriamente preocupados pois poderemos estar perante mais um forte ataque à
autonomia local e à qualidade de vida das nossas populações, contribuindo uma vez mais para provocar o
êxodo dos territórios já de si de baixa densidade.
Esta situação é ainda mais gravosa para Aljezur, atendendo a que o nosso município tem uma população
muito envelhecida, com uma larga percentagem de residentes idosos com dificuldade de se deslocar, por
meios próprios, aos grandes centros urbanos.
Conscientes da necessidade de modernizar e reorganizar a administração pública, consideramos que o
processo de reorganização de serviços de finanças, deve ser um processo feito de forma transparente e
participado pelos seus profissionais, negociado, explicado e jamais imposto, bem como pelas autarquias
locais e cidadãos que merecem do poder local todo o respeito e também deveriam gozar do mesmo
respeito por parte do Estado.
A ser verdade, estaremos efetivamente perante uma lógica “mercantilista” onde as pessoas já não
contam!
Não permitiremos tal sorte! Não nos resignaremos e a ser verdade merecerá da nossa parte a mais
veemente contestação e repúdio.
Assim, hoje mesmo solicitámos à Direção Geral de Finanças os devidos e cabais esclarecimentos acerca
desta matéria.

O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur
José Amarelinho
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