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Agendamento de discussão na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária 

da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

Ao abrigo do artigo 17º do Regimento da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, 

aprovado a 26 de fevereiro de 2018, o Bloco de Esquerda vem solicitar a inclusão na Ordem do 

Dia da próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira de um 

ponto sobre Fim de cobranças abusivas por parte da Indáqua. 

 

A Indáqua gere as redes de água e saneamento em vários municípios do norte do país, entre 

eles o município de Santa Maria da Feira. 

Foi recentemente noticiado que esta empresa estaria a fazer cobranças indevidas no concelho 

de Vila do Conde. Em concreto, estaria a cobrar aos munícipes taxas de rede de água e 

saneamento, mesmo que esses munícipes não estivessem ligados à rede. Ou seja, estava a 

cobrar um serviço que os utilizadores não tinham e do qual não faziam uso. 

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) foi taxativa sobre o 

assunto: “Na falta de ligação ao sistema público e na ausência de um contrato de fornecimento 

celebrado com o utilizador, não assiste, à entidade gestora, legitimidade para a cobrança das 

tarifas (fixas ou variáveis) inerentes ao mesmo”. E acrescentou: “O pagamento pressupõe a 

efetiva prestação do serviço”. 

Na sequência desta situação, o município de Vila do Conde decidiu suspender a cobrança 

destas taxas por considerar que eram de “legalidade duvidosa”. 

Já no município de Santa Maria da Feira continuam os atropelos aos munícipes e aos 

consumidores, com total conivência da autarquia. Para além da recusa em aplicar uma tarifa de 

disponibilidade ou dos preços elevadíssimos que são cobrados no município, em Santa Maria 

da Feira mantém-se a prática de cobrar por serviços que não são prestados e por enviar 

faturas para munícipes que ainda não estão ligados à rede, escudando-se a Indáqua numa 

chamada ‘taxa de rede’. 

No Regulamento dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Saneamento 

no Município de Santa Maria da Feira publicado no Diário da República n.º 62, de 30 de março 

de 2016, justifica-se a cobrança de uma taxa de rede com o Regulamento da Taxa de Rede, 

aprovado pela Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, em 12 de novembro de 2007 e 

publicado no Diário da República n.º 33, de 15 de fevereiro de 2008. 
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Efetivamente, os números 1 e 2 do artigo 5.º desse regulamento prevêm a cobrança de uma 

taxa de rede mesmo a quem não esteja ligado à mesma e, por isso, não esteja a consumir ou a 

usufruir do serviço: 

 

“1 - Ficam obrigados ao pagamento da taxa de rede todos os utilizadores dos prédios 

edificados situados em áreas servidas pela rede de saneamento, estejam ou não a ela 

efectivamente ligados. 

2 - Ficam, igualmente, obrigados ao pagamento da taxa de rede os utilizadores dos 

prédios edificados situados em áreas servidas pela rede de abastecimento de água 

desde que a ela não estejam ligados”. 

 

Esta prática parece-nos duvidosa do ponto de vista legal e à luz daquilo que é a interpretação 

da ERSAR. A contínua cobrança de serviços que não são prestados é um abuso sobre os 

munícipes, pelo que o Bloco de Esquerda quer que a Assembleia Municipal de Santa Maria da 

Feira volte a discutir este assunto e se disponibilize a alterar este regulamento que é lesivo dos 

interesses dos feirenses e permite à Indáqua fazer, ilegitimamente, cobranças por serviços que 

não presta. 
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