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Declaração de voto sobre Documentos de 
Prestação de Contas da CML/2011 

 
Os Documentos de Prestação de Contas da CML referentes a 2011, refletem uma 
situação muito grave e preocupante. 
 
A situação financeira do Município foi agravada no último ano pela brutal política 
recessiva imposta pelo Governo atual, a coberto do acordo assinado com a “troika”, 
pelo PSD, CDS e PS, que tem como resultado uma violenta perda de poder de compra 
e um agravamento da situação social, que têm consequência direta nas contas 
municipais.  
 
Veja-se, a título de exemplo, o número crescente de famílias que deixou de poder 
adquirir as refeições escolares e o aumento do montante de rendas de habitação 
social em dívida. 
 
No entanto a grave situação das finanças municipais tem origem em anos anteriores e 
nas opções erradas da gestão do Partido Socialista. 
 
Os Documentos de Prestação de Contas demonstram os resultados de uma política 
aventureira, que, com o objetivo de atingir a maioria absoluta em 2009, executou um 
conjunto de investimentos para o qual a CML não estava preparada e que 
desequilibrou profundamente a situação económica e financeira do Município. 
 
A situação só não é mais grave, porque a firme denúncia, pela CDU, de novas “fugas 
para a frente”, consubstanciadas na opção de contrair um empréstimo de 39 milhões 
de euros - que esta Câmara Municipal chegou a aprovar, e que comprometeria por 
muitos anos a capacidade financeira do Município - contribuiu decisivamente para 
impedir novas aventuras.   
 
Poderão alguns julgar que as afirmações que fazemos são fantasiosas, exageradas, 
ou mesmo resultado de uma imaginação doentia. 
Infelizmente, não é o caso. 
 
Os resultados líquidos apresentados de 9,67 milhões de euros, acontecem, porque há 
uma verba de “proveitos diferidos” de 28 milhões de euros, que correspondem à 
previsão de receita de IMI a arrecadar em 2012. Sem esta verba, que podendo ser 
legal, corresponde a uma alteração do procedimento seguido no ano transato, os 
resultados líquidos seriam negativos em quase duas dezenas de milhões de euros. 
 
Também as dívidas a fornecedores aumentam 3,1 milhões de euros, sendo que a 
dívida a curto prazo aumenta mais de 2 milhões de euros. A redução global da dívida 
referida no preâmbulo do documento corresponde à redução de dívida titulada por 
entidades financeiras, quer devido a empréstimos, quer a operações de factoring, em 
detrimento dos restantes fornecedores. 
 
Assume particular gravidade e risco a incapacidade que a CML demonstrou no que diz 
respeito à dívida à Simtejo, que sobe para 11,4 milhões de euros. 
 
Mesmo assim, estes dados correspondem a um ano em que a taxa de execução do 
investimento foi de cerca de 48% e em que as reduções do apoio aos agentes que 
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trabalham no território de Loures se reduziu substancial e abruptamente, pondo, 
nalguns casos em causa a continuação da sua atividade. 
 
No que diz respeito à receita, num ano em que as verbas com o IMT, derrama e taxas 
relativas a operações urbanísticas desceram significativamente, o que se deverá 
manter ou agravar em 2012, devemos sublinhar que a execução global da receita, de 
cerca de 104 milhões de euros ficou bem abaixo dos valores previsionais inscritos, de 
cerca de 150 milhões de euros.  
 
Em síntese, sem prejuízo do esforço desenvolvido pelos trabalhadores do município, o 
ano de 2011 foi marcado pelo agravamento da situação do Município, sem que no final 
do ano, este esteja em melhores condições para exercer a sua atividade.  
 
Infelizmente, o ano de 2012 não nos permite antever nada de substancialmente 
melhor pois o feroz ataque desencadeado contra o Poder Local Democrático, cujos 
contornos finais não são ainda totalmente conhecidos, mas de que a Proposta de Lei 
de Reforma Administrativa e as antepropostas de lei sobre os compromissos e sobre 
os dirigentes municipais, permitem já dizer que estamos perante uma tentativa clara 
de desmantelamento do quadro de atuação das autarquias locais que existe 
atualmente.  
 
Em conformidade e coerência com a avaliação negativa que fazemos das Contas e do 
Relatório de 2011 e da inoperância da maioria socialista na condução dos destinos 
municipais, não nos resta outra posição que o voto contrário aos documentos que hoje 
apreciámos e votámos. 
 
Loures, 13.Abril.2012 

Os vereadores da CDU 
 

Paulo Piteira 
 

António Pombinho 
 

Maria Eugénia Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


