MOÇÃO: apresentada pelo BE em 27-04-2016 por e-mail dirigido à Mesa AFA e porta-vozes grupos lista

A Assembleia de Freguesia de Alcabideche reunida em 28 de Abril de 2016
Aprova a seguinte Recomendação, e remete-a:
1- À Junta de Freguesia de Alcabideche, órgão autárquico executivo com competências negociais junto da CMC, e
também com alguma capacidade de decisão local no que se refere à disponibilização local de chafarizes e
bebedouros;
2- À Câmara Municipal de Cascais, órgão autárquico responsável pelas propostas de alteração de contratos de
fornecimento de serviços pela AdC;
3- À Assembleia Municipal de Cascais, órgão autárquico deliberativo pela aprovação dos contratos pelo
fornecimento de água no concelho de Cascais celebrados entre o município e a concessionária AdC ;
4- À AdC, empresa privada concessionária do fornecimento do serviço público de água no concelho de Cascais;
5- À Assembleia da República, órgão superior deliberativo das leis nacionais.

1. Que seja reposta ou implementada na freguesia de Alcabideche, e tendencialmente no município de Cascais e no
resto do país, uma rede de chafarizes, bebedouros, balneários e casas de banho públicas gratuitas, que possam
satisfazer as necessidades de residentes e visitantes, a propiciar o bem-estar e a saúde pública;
2. Que seja implementado o sistema mínimo de fornecimento universal de água potável corrente, à semelhança do
adoptado em outros municípios, ou seja, apesar de eventuais dívidas de consumo, se adopte o sistema de
estrangulamento do caudal de fornecimento de água potável nas habitações, até um nível mínimo que permita o
consumo e a higiene pessoal das pessoas e famílias, substituindo o actual regime de corte de fornecimento de água,
o que permitirá diminuir custos públicos e melhorar as condições de saúde pública;
3. Que a necessidade de medidas estruturais sobre o fornecimento de água aos/às cidadãos/ãs seja
responsavelmente equacionada em todos os órgãos decisores competentes;
4. Que esta Recomendação seja enviada a todos os órgãos e entidades acima descritos e publicada nas páginas da
JFA e da AFA.

Alcabideche, 28 de Abril de 2016
A Assembleia de Freguesia de Alcabideche

Aprovada / Reprovada por: Unanimidade /x votos favoráveis / x votos contra / x abstenções

