
 Exmo. Sr. Presidente da Mesa do Congresso Exmo. Sr. Presidente do Conselho Diretivo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola Camaradas, Amigos, Companheiros e Colegas.  Minhas Senhoras e Meus Senhores   Em nome do Conselho Fiscal da ANMP uma saudação a todos os presentes, associando-me à satisfação do sr. presidente da câmara municipal de Grândola de pela primeira vez na história da Associação, o Congresso se realizar em território alentejano. Terra imensa, aqui emoldurada pelo Mar, espaço de esperança, de luta e de confiança num futuro melhor. E também terra da fraternidade, onde o povo é quem mais ordena. Terra de Poder Local Democrático, fruto da revolução de Abril.  Nos termos dos estatutos, são competências principais do Conselho Fiscal: dar parecer sobre os projetos do orçamento e das suas revisões, bem como sobre o relatório de contas; fiscalizar os atos dos órgãos e serviços da ANMP, nos domínios financeiro e patrimonial e ainda pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem remetidos pelo Conselho Diretivo.  Tal como refere o Relatório de Atividades apresentado pelo Conselho Diretivo, este órgão fiscalizador reuniu três vezes no decurso dos anos de 2014 e de 2015, tendo emitido os seus pareceres favoráveis sobre o Relatório e Contas de 2013, o Plano de Atividades e Orçamento para 2014, o Plano de Atividades e Orçamento para 2015 e o Relatório e Contas relativo a 2014.   Por iniciativa do Conselho Fiscal estamos a receber balancetes trimestrais que permitem um acompanhamento mais assíduo da vida patrimonial e financeira da Associação. No âmbito das nossas funções temos formulado um conjunto de sugestões de melhorias, tendo as respectivas deficiências sido corrigidas nos 



vários instrumentos financeiros que regem a ANMP. A nossa postura é de proactividade e acreditamos que as melhorias que sugerimos se traduzirão na elevação da qualidade da gestão financeira da Associação e da fiabilidade e comparabilidade dos seus documentos de prestação de contas.  Queremos também sublinhar e valorizar o esforço desenvolvido pelo Conselho Diretivo para encontrar as formas mais acertadas de atuação em matéria de gestão patrimonial e financeira.  Permitindo-me no uso da palavra ir um pouco além da chinela, não posso deixar de aproveitar a oportunidade para lamentar, em nome pessoal, e sabendo interpretar o sentimento de muitos delegados aqui presentes, que aspectos essenciais de decisões congressuais, como sejam a exigência da revogação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso e a inexistência de comparticipação por parte dos municípios no FAM, não tenham sido devidamente tidas em conta na atividade dos órgãos  da Associação, numa postura de compromisso com o poder central que foi prejudicial para os municípios. 
 Caros Colegas  Desejo que este Congresso seja mais um marco na afirmação do Poder Local Democrático, da sua autonomia e do seu contributo para um País Melhor. Acredito que os ares do Alentejo vão dar um ajuda para boas decisões e se semearmos boas decisões, colheremos de certo boas soluções.   José Maria Pós-de-Mina Presidente do Conselho Fiscal da ANMP 


