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Florinda Veiga

De: Fatima Taboas <ftaboas@cm-melgaco.pt>
Enviado: quarta-feira, 3 de Agosto de 2016 10:02
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à câmara municipal de melgaço
Anexos: rq2272-xiii-1al.pdf

Ex.mos senhores 
  
Em resposta ao vosso requerimento em anexo informa-se: 
  

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

2. O serviço dispõe de tarifa social para cidadãos e famílias de rendimentos mais baixos?  
Sim 
Quais os critérios de acesso a essa tarifa?  
Utilizadores domésticos que se encontrem em situação de carência económica comprovada pelo 
sistema de segurança social, através da atribuição de pelo menos, uma das seguintes prestações sociais:

i) Complemento Solidário para Idosos, 

ii) Rendimento Social de Inserção; 

iii) Subsídio Social de Desemprego; 

iv) 1.º Escalão do Abono de Família; 

v) Pensão Social de Invalidez. 

Qual a redução em relação à tarifa normal?  
O tarifário social para utilizadores domésticos consiste: 

a) Na isenção das tarifas fixas; 

b) Na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do primeiro escalão, até ao limite
mensal de 15 m³. 

De que forma o mesmo pode ser pedido? 
                Para beneficiar da aplicação do tarifário os utilizadores devem entregar à entidade gestora os 
documentos comprovativos da situação que, nos termos dos artigos anteriores, os torna elegíveis para 
beneficiar do mesmo.  
A aplicação do tarifário tem a duração de um ano, findo o qual deve ser renovada a prova referida 
anteriormente, para o que a Entidade Gestora notifica o utilizador com a antecedência mínima de 30 
dias. 

3. No município, quantos contratos domésticos de abastecimento de água existem?  
Em Julho de 2016 existem 4685 consumidores domésticos. 
Destes, quantos estão ao abrigo da referida tarifa social? 
Em Julho de 2016 existem 20 consumidores domésticos com tarifário social. 

  
Com os melhores cumprimentos 
  
Fátima Táboas 
Técnica Superior | Água, saneamento e resíduos 
Divisão de Obras e Serviços Urbanos 
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De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: sexta‐feira, 22 de Julho de 2016 10:32 
Para: Estefania Rocha <gap@cm‐melgaco.pt> 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de melgaço 
  
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 2272/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 
 

Antes de imprimir este e-mail, pense nas responsabilidades ambientais 
 
 
Esta mensagem e todos os ficheiros anexos são confidenciais. 
Se recebeu esta mensagem por engano, agradecemos que avise o remetente e a apague. 
O Município de Melgaço declina toda a responsabilidade por qualquer alteração, edição ou difusão sem autorização. 
 
This message and any attachments are confidential. 
If you have received this message by mistake, please notify the sender and destroy it. 
Município de Melgaço declines all responsibility for this message if it has been altered, deformed, falsified or even edited or disseminated without 
authorization. 


