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Florinda Veiga

De: Leandro Miguel Gomes de Sousa <lsousa@smas-leiria.pt>
Enviado: segunda-feira, 8 de Agosto de 2016 10:33
Para: Perguntas / Requerimentos
Cc: Raul Castro
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de leiria
Anexos: rq2252-xiii-1al.pdf

Exmos. Srs., 
 
Em resposta ao requerimento apresentado por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 
2252/XIII/1AL, informa-se que: 
 
1 – A gestão do serviço de abastecimento de água em baixa, no Município de Leiria, é uma 
gestão pública municipal assegurada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Leiria. 
 
2 – O Serviço dispõe de uma tarifa social para cidadãos e famílias de rendimentos mais baixos. O 
tarifário social, é aplicável aos utilizadores cujo agregado familiar possua rendimento bruto 
englobável para efeitos de IRS que não ultrapasse 70% do valor do salário mínimo nacional. O 
tarifário social, para utilizadores domésticos, consiste na isenção das tarifas fixas e na aplicação 
ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 
m3. Os utilizadores podem beneficiar do tarifário social, mediante requerimento acompanhado de 
cópia da declaração ou nota de liquidação do IRS e declaração da Junta de Freguesia 
comprovativa do agregado familiar. 
 
3 - No Município/SMAS de Leiria existem 54.317 contratos domésticos, dos quais 222 beneficiam 
de tarifário social. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

    

 Este correio eletrónico contém informação privada e estritamente confidencial. Qualquer leitura, retenção, distribuição ou cópia desta mensagem por qualquer 
pessoa que não seja o destinatário da presente mensagem é proibida.  
 This e‐mail is privileged, confidential and contains private information. Any reading, retention, distribution or copying of this communication by any person 
other than its intended recipient is prohibited. 
 

De: Raul Castro [mailto:rcastro@cm-leiria.pt]  
Enviada: sexta-feira, 22 de Julho de 2016 15:21 
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Para: Leandro Miguel Gomes de Sousa 
Assunto: Fwd: Envio de Requerimento à câmara municipal de leiria 
 
Por ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, envio ao Dr. Leandro Sousa, para os devidos efeitos. 
Atenção ao prazo. 
Cordialmente, 

Anabela Crespo 

Secretária GAP 

Município de Leiria 

Largo da República, 1 | 2414-006 Leiria 

E-mail: apc@cm-leiria.pt 

Tel.: 244 839 555 | Tlm.:925 653 642 

 

 

De: "Requerimentos Perguntas" <Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt> 
Para: "raul castro" <raul.castro@cm-leiria.pt> 
Enviadas: Sexta-feira, 22 de Julho de 2016 10:25:56 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de leiria 
 
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 2252/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 
 
 
 


