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Declaração de voto sobre Documentos de 
Prestação de Contas dos SMAS/2011 

 
Os vereadores da CDU têm manifestado, insistentemente, a sua preocupação com a 
degradação da situação dos SMAS. 
 
Em 2011, as principais questões estruturais para que vimos alertando não sofreram melhorias, 
a saber: 
- As perdas de água na rede, questão da maior importância para o equilíbrio da gestão dos 
SMAS e para o preço suportado pelos consumidores, sejam domésticos sejam empresas 
localizadas em Loures e Odivelas, não diminui, como será obrigatório que aconteça, antes 
aumenta para valor de 37,3%, o que corresponde a um desperdício  superior a 10,7 milhões de 
euros. 
 
- O resultado do brutal aumento verificado na tarifa de águas residuais, que correspondeu a um 
aumento de 8 milhões de euros de receita. 
 
- A redução e degradação do serviço de recolha de resíduos sólidos, não se tendo 
concretizado a chegada dos veículos, diversas vezes anunciados, a oferecer pela Valorsul. 
 
- A manutenção do valor elevado das dívidas de clientes, superior a 23 milhões de euros, 
constatando o Conselho de Administração a incapacidade de, face à degradação da situação 
económica dos consumidores, reduzi-la de forma substancial. 
 
Os SMAS alcançam um resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros. Com este resultado 
se congratula o Conselho de Administração. No entanto, o resultado obtido corresponde não a 
qualquer recuperação das perdas de água ou de melhorias estruturais na atividade, mas aos 
referidos 8 milhões de euros de receita acrescida, à custa dos aumentos na área do 
saneamento. 
 
Conforme sublinha, de novo, o ROC, mantem-se a não aplicação dos Serviços Públicos 
Essenciais, evitando um ajustamento líquido de 4 milhões de euros. 
 
Por fim, de forma muito significativa, o Conselho de Administração omite totalmente a situação 
referente ao futuro dos SMAS, num momento em que está em causa o valor das tarifas dos 
serviços públicos prestados, bem como a manutenção da atividade no território de Odivelas. 
 
Por tudo o que, sucintamente, referimos, o voto dos vereadores da CDU só poderia ser 
contrário à aprovação dos Documentos de Prestação de Contas dos SMAS referentes a 2011. 
 
Loures, 13.Abril.2012 
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