
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Uma boa gestão no setor de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais

exige uma procura contínua de uma maior eficiência operacional. Esta eficiência operacional,

alavancada pela aplicação das recomendações da entidade reguladora e dos casos de sucesso

conhecidos, ajudará a implementar um tarifário justo para o consumidor.

Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo distrito de Santarém, têm sido alertados para

determinadas situações que se relacionam com o sistema de abastecimento de água e

saneamento do concelho de Rio Maior.

Atendendo ao exposto e nos termos legais e regimentais aplicáveis vêm os deputados abaixo

assinados questionar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior :

Existe um cadastro do sistema de abastecimento de água no concelho? Na eventualidade

deste cadastro existir, este é suficientemente fiável para a planificação e realização de

intervenções no sistema?

1.

Existe um cadastro do sistema de saneamento? Na eventualidade deste cadastro existir, este

é suficientemente fiável e robusto para a planificação e realização de intervenções no

sistema?

2.

Em que locais, equipamentos ou infraestruturas é pertinente investir e qual o aumento de

eficiência que se poderá obter com essa concretização?

3.

São cumpridas atualmente todas as normas e os critérios para a delimitação dos perímetros

de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público?

4.

Qual tem sido a evolução do número de trabalhadores afetos ao setor de Águas,

Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos desde 2011 até ao momento? Que categorias

profissionais tinham no momento da sua contratação e quais possuem agora (na

eventualidade de ter ocorrido alteração) e ainda que parte do tempo dedica cada um deles a

cada um dos setores?

5.

Solicita-se ainda um pedido de esclarecimento sobre o abastecimento de água à povoação

de Malaqueijo, Vila da Marmeleira e à cidade de Rio Maior. O abastecimento é realizado

atualmente sem queixas permanentes por parte da população? Existem perdas de água?

6.



Palácio de São Bento, sexta-feira, 9 de Junho de 2017

Deputado(a)s

HUGO COSTA(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

IDÁLIA SALVADOR SERRÃO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 1161
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 2
	txtTipoRequerimento[0]: - AL

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2017-06-12
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Água e Saneamento no concelho de rio Maior
	txtDestinatario[0]: Câmara Municipal de Rio Maior

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2017-06-09T16:37:49+0100
	Célia Pereira (Assinatura Qualificada)


		2017-06-12T10:46:43+0100
	Idália Salvador Serrão (Assinatura Qualificada)


		2017-06-12T14:20:12+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2017-06-09T16:38:02+0100
	Unknown signer bf1a4efb2c74c3beb44126a5b7bd3652289edeab


		2017-06-12T10:48:50+0100
	Unknown signer fc837ccb94cea577a52b0f7899728e3d0980caa6


		2017-06-12T14:20:16+0100
	Unknown signer 37222025b33c9d8175c998c152e2c439a120e2b6




