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Declaração de voto - Proposta 698 

Orçamento de 2013 e Opções do Plano 2013-2016 
 

Os Municípios portugueses estão atualmente a ser violentamente agredidos por um conjunto de 
medidas que têm como objetivo não deixar pedra sobre pedra do edifício do Poder Local Democrático 
que o 25 de Abril permitiu e incentivou e que foi motor do desenvolvimento local na generalidade do 
País. 
 
Falamos da redução de verbas transferidas do Orçamento do Estado, da “lei dos compromissos”, da 
legislação que visa reduzir a estrutura municipal e os seus dirigentes para níveis abaixo do mínimo 
necessário para garantir uma eficaz resposta aos desafios dos tempos atuais e a prestação de um 
serviço público de qualidade. Falamos também da lei do setor empresarial local e da chamada 
reorganização administrativa. Enfim, falamos de um ataque sistemático e articulado, que certamente 
a História julgará, que se insere num processo de empobrecimento brutal e forçado dos portugueses 
e de Portugal, da destruição dos sonhos legítimos de centenas de milhares de famílias e também da 
dramática emigração forçada da mais bem preparada geração de jovens portugueses. 
 
Perante este quadro, exigia-se que a maioria PS na Câmara Municipal de Loures apresentasse 
documentos previsionais para 2013 e seguintes, realistas, elaborados com base nos princípios de 
rigor e de prudência referidos, aliás, na sua Introdução. 
 
No entanto, a proposta de que acaba de ser aprovada não corresponde, em nada, a estas exigências, 
antes corresponde a uma nova deriva irrealista e irresponsável, com o horizonte das eleições 
autárquicas de 2013. 
 
Se, em 2009, a aposta caiu num investimento bem superior à capacidade das finanças municipais, 
que permitiu ao PS atingir a maioria absoluta, mas teve como preço um grave desequilíbrio da 
situação económica e financeira da Câmara Municipal, em 2013, a opção foi outra; a do delírio 
criativo no orçamento. 
Senão, vejamos: 
 
- A maioria PS na Câmara Municipal anunciou, alto e bom som, à comunicação social e em 
comunicado que tinha feito um esforço para reduzir a carga fiscal que recai sobre as famílias do 
nosso concelho, “reduzindo” o IMI. Pasma-se, e tem-se dificuldade em acreditar que o orçamento 
para 2013 prevê um aumento de receita de 6,5 milhões de euros, correspondendo a 900 mil euros 
nos prédios não sujeitos a reavaliação e a 5,6 milhões de euros referentes a 75000 (SETENTA E 
CINCO MIL) imóveis sujeitos a reavaliação, que pagariam o valor da cláusula de salvaguarda. 
 
- O orçamento prevê uma receita de 10,36 milhões de euros de venda de bens de investimento 
(terrenos, edifícios, fogos para habitação), valor totalmente delirante, tendo em conta que em 2011 a 
receita arrecadada foi de 274 mil euros e em 2012, o valor não terá sido maior. Face à situação do 
mercado imobiliário e das famílias, podemos constatar a falta de credibilidade do orçamento 
apresentado. 
 
- Com estas receitas imaginárias, situação bem mais grave que em anos anteriores, porque com a 
atual “lei dos compromissos” os municípios não podem realizar despesa sem que tenham “fundos 
disponíveis” suficientes, a maioria da Câmara Municipal diz que vai investir: 
 
- em equipamentos educativos em Casaínhos, Santo António dos Cavaleiros e São João da Talha; 
- na propaganda do projeto da Biblioteca Municipal de Sacavém, que só tem 300 mil euros previstos; 
- na melhoria da rede viária, estando prevista para a construção da Av. Carlos Teixeira, mais de 1,5 
milhões de euros nos próximos anos; 
- na criação da Polícia Municipal, órgão administrativo, com escassas competências na função de 
segurança, certamente ao contrário do que a propaganda municipal irá tentar fazer acreditar. 
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Por outro lado, áreas da maior importância como a construção de equipamentos para a Terceira 
Idade não conseguem ver consagrados novos investimentos municipais. 
 
Também as AUGI’s, erigidas como prioridade pela maioria, não conseguem mais do que ver a verba 
suportada pelos proprietários aplicada em obras de urbanização da Portela da Azóia. 
 
Por estas, entre outras, razões, os vereadores da CDU só podiam votar contra a proposta de 
Orçamento para 2013 e Grandes opções do Plano 2013-2016 que o PS hoje aqui trouxe e fez 
aprovar. 
 
Loures, 05 de dezembro de 2012 
 

Os vereadores da CDU 
Paulo Piteira 

António Pombinho 
Maria Eugénia Coelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


