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REGIÃO DAS BEIRAS

Cruz Vermelha de Mira
promove fim-de-semana
solidário que inclui jantar
D.R.

Tarifário de água amigo
das famílias numerosas
Índice O estudo divulgado pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
coloca o município de Cantanhede na 7.ª posição no “ranking” nacional
D.R.

A delegação mirense distribui bens por 85 famílias carenciadas

TRÊS DIAS A Delegação de
Mira da Cruz Vermelha Portuguesa promove, entre hoje e segunda-feira, um fim-de-semana solidário. A iniciativa conta
com o apoio da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira.
Já hoje, às 20h00, o programa inclui a realização de um
jantar/sarau, agendado para o
salão do quartel dos Bombeiros Voluntários de Mira, com o
objectivo da recolha de donativos.
Ao fim de seis anos de interregno, o jantar volta a realizar-

-se, com a receita angariada a
ser utilizada para equipar o armazém onde são guardados os
géneros alimentares que, todos
os meses, são distribuídos a 85
famílias carenciadas.
Para amanhã, às 10h00, está
programada a realização de
uma caminhada, com a saída
a ter lugar no Jardim do Visconde, em Mira.
Na segunda-feira, Dia Mundial do Voluntariado, a Delegação de Mira da Cruz Vermelha
Portuguesa, presidida por Ana
Maria Reigota, realiza rastreios
gratuitos.|

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA
Nos termos da Lei e dos Estatutos, convoco os Senhores Associados para reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, na sede social da Adega
Cooperativa de Cantanhede, C.R.L., no dia 17 de Dezembro de 2016, pelas 8:30 horas,
com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1 - Apreciar e Votar o Orçamento e Plano de Atividades para o período económico
de 2017, nos termos da alínea c) nº1 do Art.º 25º dos Estatutos e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento e Plano de Atividades para o período económico
2017, nos termos da alínea c) do Artº 39º dos Estatutos;
2 - Apreciar, discutir e deliberar sobre a concessão de poderes à Direção para outorgar a alteração do prazo do financiamento nº58024096628, junto da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo, de 10 para 13 anos;
3 - Informações e outros assuntos de interesse para a Cooperativa.
Não havendo número legal de Associados para a Assembleia Geral funcionar à hora
marcada, esta reunirá, em segunda convocação, uma hora depois, isto é, às 9:30 horas,
com qualquer número de Associados presentes, nos termos previstos no nº2 do Artº
24º dos Estatutos.
Cantanhede, 30 de Novembro de 2016
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral
António dos Santos Macedo (Engº)
Nota: Informamos os Senhores Associados que o Orçamento e Plano de Actividades
se encontrará disponível nos Serviços Administrativos, a partir do próximo dia 12 de
Dezembro de 2016.
(Diário de Coimbra, n.º 29.341 de 03-12-16)

O tarifário de água no município de Cantanhede é amigo das
famílias numerosas. Este dado
consta do estudo apresentado
recentemente pela Associação
Portuguesa de Famílias Numerosas, que destaca o tarifário
de abastecimento de água praticado pela Inova como um
dos melhores no Índice de
Equidade Familiar. Dos 308
municípios avaliados, o preço
da água em Cantanhede surge
destacado no 1.º lugar a nível
distrital e na 7.ª posição no
“ranking” nacional, o que decorre de uma política de preços que não penaliza os maiores agregados familiares, mesmo considerando que o seu
padrão de consumo tende a
ser maior e, portanto, a situarse em escalões com tarifário
mais caro.
A Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas diz que a
maioria dos municípios não
tem em conta a dimensão do
agregado familiar na altura de
taxar os consumos de água, o
que penaliza as famílias com
mais filhos. Mas esta é uma

O preço da água em Cantanhede surge no 1.º lugar a nível distrital

prática que em Cantanhede
está diluída, sobretudo devido
à existência da tarifa de famílias numerosas, traduzida no
alargamento do volume facturado em cada um dos escalões:
os agregados familiares superiores a quatro elementos recebem uma bonificação de 3

m³ de água por cada elemento
a mais que esse número base,
ou seja, o escalão de consumo
aumenta dos 5 m³ para os 8
m³, passando para os 11 m³ se
forem mais dois elementos e
assim sucessivamente.
Esta medida inserida na política de responsabilidade so-

Assembleia Municipal de Mira
aprovou Orçamento para 2017
OPÇÕES AAssembleia Municipal de Mira aprovou, sem votos contra, o Orçamento e as
Grandes Opções do Plano para
2017, que totalizam 13 milhões
de euros. Na sequência da
aprovação pelo município do
Plano de Acção Estratégico
para 2020, o executivo municipal apresentou uma proposta
de orçamento que cria as condições indispensáveis para a
implementação dos projectos
constantes do referido documento.
Importa salientar que o orçamento global aumenta cerca
de 2,8% (mais 160 mil euros)
face ao valor orçado em 2016,
sendo que as Grandes Opções
do Plano aumentam igualmen-

D.R.

Os deputados municipais de Mira “passaram” o documento

te o seu peso relativo no total
do orçamento, o que demonstra o maior enfoque colocado

na canalização do orçamento
para o investimento.
A análise do documento

cial que a Inova tem vindo a
seguir, no âmbito da qual foi
criada uma tarifa social para
as famílias carenciadas que
prevê a isenção das taxas fixas
e o alargamento do volume de
água facturado no primeiro escalão, que passa a ser de 15 m³
e não os 5 m³ da tarifa normal,
o que pode representar descontos de 44% nos consumos
da ordem dos 10 m³.
A estrutura de tarifário da
empresa municipal segue as
recomendações tarifárias da
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Com base nessas recomendações, a empresa municipal efectuou estudos e simulações, tendo definido um modelo de cálculo em que a tarifa
variável de abastecimento de
água e de águas residuais para
consumidores domésticos é
diferenciada de forma progressiva, de acordo com escalões
de consumo, que são actualmente quatro, enquanto a tarifa variável de resíduos urbanos incide sobre os m³ de água
facturada.|

apresentado demonstra, também, que, neste momento, o
município de Mira tem cerca
de 10 milhões de euros de investimentos a serem executados a curto/médio prazo (2,5
milhões de euros relativos a
projectos já em curso e cerca
de 7 milhões de euros de projectos candidatados no âmbito
do Portugal 2020, que se encontram a aguardar decisão final de aprovação).
Uma grande percentagem
dos investimentos previstos
centram-se na expansão e na
modernização da rede de
água e saneamento do município, na requalificação do espaço público e na melhoria
das condições de atractividade de novos projectos empresariais geradores de novos
postos de trabalho e, por essa
via, indutores do desenvolvimento económico e social do
concelho.|

