
26 &L 1

MUNTCfPIO DE ALENQUER
Câmara Municipal

CV\viso de Receção Exmo. Sr.

Assembleia da República

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda

Palacio de S. Bento

1249-068 - LISBOA

Si Ref. SI Com. NI Ref. i n° Proc. Data

Requerimento n° 2139IXlll (1.a)AL 4170/ 2016/900.20.604/90 24/08/2016

ASSUNTO: Tarifa social no abastecimento de água

Na sequência da receção do vosso requenmento, que mereceu a nossa melhor atenção, vimos por este meio

informar que no âmbito do Contrato de Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de

Água e de Drenagem de Águas Residuais de Alenquer com a AdA- Águas de Alenquer, S.A., nos termos da

cláusula 68aA do 2° Aditamento ao Contrato de Concessão, é determinada a disponibilização do acesso a um

tarifário especial aos utilizadores domésticos de menor rendimento (...).

Relativamente às questões colocadas:

1. Qual o sistema e a tipologia (público: municipal, intermunicipal, multimunicipal; privado) do serviço de

abastecimento de água em baixa no município?

O sistema do serviço de abastecimento de água é privado.

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 serviço dispõe de tarifa social para famílias carenciadas, denominado cujo agregado familiar evidencie um

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes o valor anual da retribuição mínima mensal

garanfida (RMMG).

A redução em relação à tarifa normal é a seguinte:

Tarifa Variável de Abastecimento (euroslm3) Valores

1° escalão (0 a 5 m3 /30 dias) 0,0000

2° escalão (6 a 15 m3 / 30 dias) 0,6353
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3° escalão (16 a 25 m3 /30 dias) 2,0350

40 escalão (mais de 25 m3 / 30 dias) 3,1921

Pode ser pedido mediante requerimento dirigido à Câmara Municipal de Alenquer, que deverá ser instruído com os

documentos necessários comprovativos da qualidade que invocam, nomeadamente:

Fotocópia do documento de identificação válido de todos os elementos que compõem o agregado familiar;

Fotocópia da Declaração de IRS entregue relativa ao ano anterior;

Fotocópia da última fatura/recibo emitido pela AdA — Água de Alenquer S.A. que comprove a titularidade do

contrato.

3, No município, quantos contratos domésticos de abastecimento de água existem? Destes, quantos estão ao

abrigo da referida tarifa social?

Existem 18.657 contratos domésticos de abastecimento de água à data de 31 de dezembro 2015, estando ao abrigo

da tarifa social 167 contratos.

Disponíveis para qualquer esclarecimento ou informação adicional,

Com os melhores cumprimentos,

O Vicside teda Câmara,

Rui/Costa, Dr.

AS/AF
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