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Declaração de Voto
3ª Revisão Orçamental 

Com esta terceira Revisão Orçamental, é possível entender completamente a forma 
como a Junta de Freguesia está a gerir aquilo que é uma situação única na Freguesia, 
desde a implantação do Poder Local Democrático: um saldo histórico, que em 31 de 
dezembro de 2010 se cifrava em 338 000 € (325 350 € em 2009) e 563 000 € à data 
da presente Revisão.

Estão assim criadas as condições económicas para a realização de um objetivo básico 
para a Freguesia e aspiração de diversos Executivos quer de maioria PS quer CDU: A 
construção de uma sede para a Junta de Freguesia, com condições de trabalho para 
os seus trabalhadores, para os membros da Assembleia de Freguesia, para a Junta de 
Freguesia.

Um edifício que pudesse funcionar como salão nobre da Freguesia, dispensando, para 
as actividades  normais,  a  utilização do Palácio  Municipal,  muito mais  dispendioso, 
para o Município.

Não  o  entendeu  assim  a  maioria  absoluta  do  PS.  Não  o  entenderam  assim, 
igualmente, os seus apoiantes PSD e CDS, particularmente esse, o qual, no actual 
mandato se tem assumido como o porta voz das políticas do PS.

Depois de ter alocado, na primeira Revisão Orçamental, a verba de 299 500 €, para 
Aquisição  de  Instalação  de  Serviços-Sede  (Objectivo  010101-CodClas  Econ  010 
000/0701030100-Proj nº2 e 3), na dependência directa do Sr. Presidente, a Junta de 
Freguesia, o executivo PS, que levou anos a fio, a acusar os Executivos Camarários 
CDU, de só gastar dinheiro em festas, introduz as “Noites de Fado”, com alocação de 
2 500 € e as “Festas dos Santos Populares”, com 5 000 €.

Aprofundando a estratégia,  na 2ª Revisão Orçamental,  são retirados 82 000€,  dos 
quais, vão 80 000 € para apoio à construção do Pavilhão da Comissão de Carnaval.

Indo agora ainda mais longe e porque o superávit não pára de crescer, em sede desta 
3ª Revisão Orçamental são retirados da referida verba de “Aquisição de Instalação de 
Serviços-Sede”, mais 91 500 €, 40 000 € para aquisição de nova viatura para a PSP 
(não esquecemos o folhetim da anterior,  a qual,  super artilhada,  de acordo com a 
expressão  usada pelo  Sr.  Presidente,  na  época,  acabaria  ao serviço  da Junta  de 
Freguesia).  Mais 50 000 € para Apoio à aquisição de Ambulância para os B.V. de 
Loures.

A verba destinada a dotar a Freguesia de uma sede digna e também enquanto sede 
de um dos maiores Concelhos do País, fica agora, assim reduzida a 119 850 €.

Tudo indica que vai continuar a funcionar como saco azul, por onde tem que se escoar 
o excedente das incapacidades ou falta de estratégia deste Executivo.
É  bom  não  esquecer,  que  esta  operação,  tem  vindo  a  ser  conduzida  sob  a 
argumentação da necessidade de contenção e da necessidade de garantir a proteção 
dos  salários  dos  trabalhadores  da  Junta  de  Freguesia  e  das  suas  necessidades 
operacionais básicas.
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Não  pomos  em  causa  o  contentamento,  face  ao  reforço  das  suas  capacidades 
operacionais, que sentirão os responsáveis da PSP, bem como dos B V de Loures, 
com esta volumosa ajuda da Junta de Freguesia de Loures.

Convém sublinhar que estas são competências do Governo e da Câmara Municipal, a 
qual tem cortado fortemente estes apoios. Perante o silêncio da Junta de Freguesia.

Mas entendemos que a Junta de Freguesia  tem que atender  primeiro  que tudo à 
optimização dos recursos postos à sua disposição, na criação das melhores condições 
de prestação de serviços à sua população e do território que administra. Para outras 
funções, outras entidades, outros recursos.

Um  maior  investimento  na  Limpeza  Urbana,  nas  Zonas  Verdes,  no  arranjo  dos 
passeios e na reparação dos buracos dos arruamentos seria mais vantajoso para as 
populações. E essas são competências da Junta de Freguesia.

Continuando nesta senda, o Executivo de maioria absoluta PS, não serve da melhor 
maneira o futuro da Cidade e das populações da Freguesia.

Rejeitamos esta política. Rejeitamos esta forma de actuar, a qual nos parece apenas 
virada para a necessidade de reduzir rapidamente vultuosos saldos de actividade que 
atingiram valores históricos na Freguesia de Loures.

Loures, 12 de setembro de 2011
Os eleitos da CDU


