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Florinda Veiga

De: paulaneves@cm-caldas-rainha.pt
Enviado: sexta-feira, 2 de Setembro de 2016 18:07
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: Re: Envio de Requerimento à câmara municipal de caldas da rainha registado com o 

número 2184/XIII(1.ª -AL) Tarifa Social no Abastecimento de Água

  
Exmos. Srs. Deputados, 
  
Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, informa-se que:  
  
1.   O serviço de abastecimento de água dos Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha ao concelho é um sistema público e 

municipalizado. 
  

  
2.    A Câmara Municipal das Caldas da Rainha disponibiliza um tarifário social para idosos com idade igual ou superior a 65 anos, 

com rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. 
  

A redução na faturação da água aplica-se quando for igual ou inferior a € 15,07 por fatura, aplicando-se um desconto de 50% 
nas tarifas fixas e variáveis de água e saneamento; 
  
Deverá ser solicitado nos serviços de Ação Social da Câmara Municipal a adesão ao Cartão Municipal do Idoso, estando a 
concessão deste benefício dependente de cumulativamente apresentar os seguintes requisitos, que passamos a transcrever: 

  
“a) Ter residência permanente no Concelho das Caldas da Rainha; 
  
b) O rendimento do agregado familiar não pode ser superior ao salário mínimo nacional “per capita”; 
  
c) A redução na faturação da água refere-se só aquela que é para uso doméstico; 
  
d) A redução na faturação da água aplica-se quando for igual ou inferior a € 15,07 por fatura, aplicando-se a este valor 
um desconto de 50% nas tarifas fixas e variáveis de água e saneamento; 
  
e) O beneficiário da redução da água tem que obrigatoriamente fazer prova dos seus rendimentos, junto da Câmara,
através dos documentos legalmente exigíveis.” 
  
  

3.   Os contratos ativos existentes a 31 de Dezembro de 2015 indicados na avaliação de desempenho do serviço à ERSAR foram: 
  

a)   Domésticos: 25 651; 
  

b)   Tarifa Social: 797.  
  
                      
  
Com os melhores cumprimentos,  

  
Ana Paula Neves 
Chefe de Gabinete do Presidente 
Tel. 262240000 - Ext. 1301 | Fax 262839729 
e-mail resposta: a_neves@cm-caldas-rainha.pt  
www.cm-caldas-rainha.pt 
 
 
----- Original Message ----- 
From: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt 
To: "Ana Paula Neves" <paulaneves@cm-caldas-rainha.pt> 
Sent: Sexta-feira, 22 de Julho de 2016 13H33m GMT +00:00 GMT Britain, Ireland, Portugal 
Subject: Envio de Requerimento à câmara municipal de caldas da rainha 
 
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 2184/XIII/1AL. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 
dias. 
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Divisão de Apoio ao Plenário 


