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Florinda Veiga

De: Gabinete Social de Belmonte <gabinetesocial@cm-belmonte.pt>
Enviado: quarta-feira, 24 de Agosto de 2016 14:39
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à câmara municipal de Belmonte

Exmos Senhores, 
 
Encarrega‐me do Sr. Presidente de enviar a V. Exas. o serve o a resposta ao requerimento  n.º 2175/XXIII (1.ª ) AL – 
Bloco de esquerda – Tarifa Social no abastecimento de água. 
 

1. Qual o sistema e a tipologia (público: municipal, intermunicipal, multimunicipal; privado) do
serviço de abastecimento de água em baixa no município? 

 
- Sistema da alta utilizada é o Municipal/Privado 
- Sistema da baixa utilizada é o Municipal 

 
 

2. O serviço dispõe de tarifa social para cidadãos e famílias de rendimentos mais baixos?
Quais os critérios de acesso a essa tarifa? Qual a redução em relação à tarifa normal? De
que forma o mesmo pode ser pedido? 
 
O Municipio dispõem de uma tarifa social para as famílias de rendimentos mais baixos, 
famílias numerosas, portadores do “cartão social +” – seniores com baixos rendimentos, e 
bombeiros. 
Os critérios de acesso: 
- Famílias com baixos rendimentos: serem beneficiários de RSI, subsídio social de
desemprego, 1.º escalão do abono de família, cujo rendimento do agregado familiar seja
inferior a 1,5 IAS, famílias numerosas;  
- Portadores do “Cartão Social +”  - serem beneficiários de CSI, pensão social de invalidez,
rendimentos inferiores a 1 IAS; 
- Bombeiros – Estatuto dos bombeiros Municipal 
 
Redução à Tarifa normal 
Famílias de baixo rendimentos e “Cartão Social +” – Isenção das tarifas de disponibilidade, 
50% de descontos na tarifa de água até 4m3 do consumo mensal; 
Bombeiros – 10 m3  e isenção dos tarifas de disponibilidade; 
 
Pedido de isenção é requerido em requerimento próprio; 

 
 

3. No município, quantos contratos domésticos de abastecimento de água existem? Destes,
quantos estão ao abrigo da referida tarifa social? 
Contratos domésticos -  4500 
Ao abrigo da tarifa social – temos atualmente 164  
 

Ao V/ dispor, 
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Com os melhores cumprimentos 
 
Cristina Custodia 

 
Câmara Municipal de Belmonte 
Gabinete acção social 

Rua Pedro Álvares Cabral 135 
6250‐088 Belmonte 
Email directo: gabinetesocial@cm‐belmonte.pt 
Tel: 275910010 Fax:275910019 
 

De: Municipio de Belmonte [mailto:cmbelmonte@mail.telepac.pt]  
Enviada: terça‐feira, 23 de Agosto de 2016 17:08 
Para: GABINETESOCIAL@CM‐BELMONTE.PT 
Assunto: FW: Envio de Requerimento à câmara municipal de belmonte 

 
 
 
De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: sexta‐feira, 22 de Julho de 2016 10:10 
Para: cmbelmonte@mail.telepac.pt 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de belmonte 

 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários 
Senhores Deputados, registado com o n.º 2175/XIII/1AL. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 
dias. 
 
Divisão de Apoio ao Plenário 


