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Florinda Veiga

De: Antónia  Pereira <antonia@cm-arraiolos.pt>
Enviado: quarta-feira, 14 de Setembro de 2016 15:33
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: Re: Envio de Requerimento à câmara municipal de arraiolos

 
 

Exmos. Senhores 
 
Conforme solicitado informo: 
 
 
1 - Qual o sistema e a tipologia (público: municipal, intermunicipal, multimunicipal; 
privado) do serviço de abastecimento de água em baixa no município? 
R: O serviço de abastecimento de água em baixa é da competência do Município.
 
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? 
R: No Município de Arraiolos existem 2 tipos de tarifários sociais: 

 O tarifário social doméstico é aplicável aos utilizadores finais cujo 
agregado familiar possua rendimento bruto, englobável para efeitos de IRS 
que não ultrapasse o valor equivalente a uma vez e meia retribuição 
mínima mensal garantida – consiste na isenção da tarifa fixa e definição da 
tarifa variável do 1º escalão para água e saneamento para consumos 
mensais até 15m3 e nos resíduos até 05m3. 

 O tarifário social não doméstico é aplicável aos consumidores de natureza 
social ou organizações não governamentais sem fins lucrativos, ou outras 
entidades de reconhecida utilidade pública – consiste na isenção da tarifa 
fixa e definição da tarifa variável do 1º escalão doméstico para água e 
saneamento , para consumos mensais até 10m3 e aplicação de 50% da 
tarifa variável (não domésticos) nos resíduos. 

 Para aplicação do tarifário social os utilizadores deverão preencher um 
formulário próprio e apresentar documento(s) comprovativo dos 
rendimentos obtidos no ano anterior. 

3 - No município, quantos contratos domésticos de abastecimento de água existem? 
Destes,quantos estão ao abrigo da referida tarifa social? 
R: Existem 3933 contratos domésticos e 156 a usufruir do tarifário social. 
 
 
Estamos disponíveis para fornecer qualquer informação julgada necessária. 
 
 
Com os melhores Cumprimentos 
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Antónia Pereira 
 
Município de Arraiolos 
 
 
 
----- Mensagem encaminhada ----- 
De: "Requerimentos Perguntas" <Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt> 
Para: geral@cm-arraiolos.pt 
Enviadas: Sexta-feira, 22 de Julho de 2016 10:08:46 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de arraiolos 
 
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 2162/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 
 


