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DELIBERA~AO 

5.4 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE "N.AO 

ATUALIZA<;AO DAS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAlS" - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9i10 do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a proposta de nao atualiza9ao das tarifas de abastccimento de agua 

e drenagem das aguas rcsiduais. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9~0 

de voto, que sc anexa a presente ata, como documento numero nove, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. 

Reuniao de Camara Municipal de OS de dezembro de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia elho/Dra. 

Tcl256 900 AOO Fex 258 900 410. Pr t:tt,;tl de Rep!JbiK;a · 4990062 Ponte de Limo· gcrel@cmpontcdclimo.pt www.cm·pohtedellmapt 



5. ~ 
- . ___ __,..J 

J-

MUNICIPIO PONTE E> UMA 
A ~ t1Ut-t, NID DE 4-

PRO POSTA $0. \\ . l<o 

Paa: C3mara Municipal 

De: Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 

Data: 30/11/2016 

Assunto: Nio atual~ das tarifas de abastedmento de agua e drenagem de iiguas residua is 

0 Municipio de Ponte de Lima, pelas baixas tarifas que tern vindo a praticar no fornecimento de 

agua e na drenagem de aguas residuais a popula~ao, tem demonstrado que e possivel em 

resultado de uma boa gestM subsidiar os munlcipes nestes custos mensais. Entendemos que 

esta medida, pelos valores que sao atualmente cobrados e tentando-se uma aproxima~ao as 

recomenda9oes da ERSAR, e viavel em resultado da excelente condi9ao financeira da autarquia. 

Assim e porque existe um importante beneficia direto para as famllias e empresas em resultado 

desta posi9ao, num momenta economicamente mais adverso em que esse apoio se mostra 

fundamental, entendemos que enquanto for financeiramente sustentavel a mesma devera ser 

mantida. 

Assim, o Executive propoe para 2017 a manuten9ao da atuais tarifas para o Abastecimento de 

Agua e Saneamento, propondo-se tambem que nao se proceda a atualiza9ao do respetivo pre~o 

com base no lndice de Pre({os ao Consumidor. 

De acordo com o disposto no artigo 1° do Anexo 4 do Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Agua e Drenagem de Aguas Residuais, e da competencla da Camara Municipal a revisao e 

atualiza9ao do tarifario. 

0 Presidente da Camara Munis!_eal 

~~s::~3¥P-~=~ 
Victor Mendes (Eng.0

) 
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