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Declaração de voto sobre os documentos de prestação de contas de 2010
dos SMAS de Loures
Os Vereadores da CDU têm manifestado uma contínua e progressiva preocupação e
descontentamento com a degradação da situação dos SMAS.
Infelizmente, os documentos de Prestação de Contas relativos a 2010 acentuam essa
preocupação, face à qualidade, cada vez menor, do serviço público prestado.
As receitas correntes, que incluem a venda de água e as verbas cobradas pelos serviços de
saneamento e recolha de resíduos sólidos sofrem uma quebra de 3 milhões de euros em
comparação com 2009 e ficam 20 milhões abaixo das previsões do Conselho de
Administração. Por outro lado, deixou de ser possível aferir o volume da água perdida na rede,
sabendo-se, no entanto, que se mantém acima dos 30%.
Estes dados ajudam a compreender os resultados negativos de 3,66 milhões de euros
apresentados.
No que diz respeito à qualidade de serviço, dois dados são relevantes:
- O valor global de investimento de 3,13 milhões de euros, 40% do valor orçamentado e 1,4
milhões de euros abaixo do valor de 2009, já de si bastante aquém das necessidades. Para dar
exemplos do que significa este dado, basta referir que nos sistemas de
Camarate/Unhos/Apelação, Sacavém/Portela/Prior Velho e Bucelas, o investimento na
qualificação da rede de abastecimento de água foi de 0%, ao contrário do previsto. Também na
freguesia de Loures o investimento foi ínfimo e muito abaixo do orçamentado.
- As reclamações dos utentes aumentaram 48% em relação a 2009, sinal claro de insatisfação.
A degradação dos equipamentos de trabalho nos SMAS tem, nas viaturas de Resíduos
Sólidos, um exemplo demonstrativo. Mas a maioria absoluta do PS, que aprova uma operação
para garantir viaturas de alta cilindrada na Câmara Municipal é incapaz de montar uma
operação com o objectivo de renovar a frota de recolha de resíduos sólidos.
Naturalmente, só podemos estar contra e denunciar esta prioridade.
Por tudo o que referimos, os vereadores da CDU votaram contra os Documentos de Prestação
de Contas de 2010 dos SMAS.
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