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.,{¡rra e Sarleanlcnto da Ïvfaia. registado sob (¡ n.o 57 I lq/l8. no qual infbrma que o Cìonselho
de Administração delibcrþu nfl sua reunião no dia 08 de outubro, aprovtr os tarifários de água
e cle sancamento dc águas ¡esiduais parä o ano de 2019
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ção ao tarifådo para

2til8 e não se tendo visto

plasmaclo naquela prÕposta qualquer preocupå-

ção, nem dc cquiclade social ner¡r de privilegiar aqucles que triais p('upavám, a Coligação "Urn

Novo Cìonreço", iria votar co¡rtra lquela proposta, entregarrdo pata o efeito um¿r <lsclaråçäo dc

vuto, quc consubstanciava aquclã tnÕ$na posição.----------.^, Cånrara tleljberi¡u, por rnaioriai aprovar a delibuação
to¡n*da pelo Conselho rte Administrução rlos S.M.A.S, da Maia, relativa aÕ assunto mencionado em epígrafe.---

-Pelos Senhorcs \¿creadorcs da Ctlligação "Um Novc
Cr)mcço" foi presente Dcclara$a de Voto, qne
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CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Vereaçäo
Declaração de Voto
PÕnto 2 da Reunião de Cåmara Ordínária de 7 de janeiro de 2019

Aprovaçåo dos Tarifáríos de água e saneamerlto de águas residuais para o ano 2û19

A água é urn bem essencial à vida, pelo que âs tôrifäs de consurno e tratamento devem ter

subjacentes umã Èstrãtégia de equidade sociale de apoio aos mais desfavorecidos.
Eständo o nosso País a viver situações de seca, tendo 2018 sido um dos anos mais severos de
seca er(trerna em parte do

território nacional, parece-nos que uma polftica de gestão mcional

de água deve passar por um programô de edueação ambiental, tendo como alvo as crianças e

adultos, e que devem ser premíadûs os coniumidores domésticos e enìpresås que mais
poupem nestr bem básico de vicla.

tusim propõe-se:

a) Redução da fatura no primelro escaläo do consumo donréstico de água.
b) Redução da fatu¡'a parä as famílias numerosas com rnais de 3 dependentes

a cargo e ou

deficientes,

cl

Faseamento da cobrança dos custos de instalação e ligação às redes priblicas de água e
de saneametrto, dependendo da situação económica do requerente,

Estimando-se que a taxa de de inflação para 2018 se fixe nos 1,3% parece-nos incompreensivel
um aumento de 6fo no tarifário de recolha, drenagem e tratamento de águas residuais.
Pelos rnotivos expostos os Vereadores da Coligação Um novo Começo consideram não estarern

reunidas as cotrdições pãra se poderenr associar å proposta apresentada, pelo que se vota
contrã.

Maia, 7 de janeiro de 2019
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