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DELIBERA~AO 

2.4- PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUICAO DA TARIFA SOCIAL 

(AGUA E SANEAMENTO) - APROV ACAO. A Cfunara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstens:ilo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar o Projeto de Regulamento de Atribuiyao da Tarifa Social (Agua e Saneamento ). 

Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, remeter a aprecias:ilo e aprovas:ilo da Assembleia Municipal. 

ReunHio Extraordinaria de Cdmara Municipal de 18 de abril de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

1 -1\-
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REGULAMENTO PARA ATRIBUI~Ao DA TARIFA SOCIAL 

(AGUA E SANEAMENTO) 

Preambulo 

Considerando o empenho e compromisso politico do Municfpio de Ponte de Lima em criar 

respostas socials que contribuam para erradicar a pobreza e a exclusao social e promover a 

so lidariedade, a justi~a e a coesao social; 

Considerando que e do conhecimento geral a fragil situa~ao econ6mica que afeta os individuos 

e as familias, motivada pela crise econ6mica eo consequente aumento do desemprego; 

Considerando que a terce ira idade, e uma das camadas popu lacionais mais desprotegidas social 

e economicamente, sendo que as reduzidas reformas/pensoes auferidas, dificilmente permitem 

fazer face a todas as despesas associadas a satisfa~ao das necessidades basicas do dia-a-dia e 
condicionam deste modo, o acesso de muitas familias a condi~oes de vida condignas; 

Considerando que se to rna imprescindivel abranger maier numero de cidadaos equitativamente 

e com maior objetividade e transpar~ncia dos procedimentos, procedeu-se a elaborac;ao do 

presente regulamento; 

0 presente Regulamento visa criar o necessaria enquadramento legal e administrative para 

apoiar a concessao do beneficia social as familias mais carenciadas, materializando o direito do 

acesso universal a agua potavel e ao saneamento, um direito humane fundamental. 

Oeste modo e tendo por base a previsao da alfnea v) do n.2 1 do artigo 33.2 da Lei 75/2013 de 

12 de Setembro, que atribui as camaras compet~ncias para ''participar na prestac;:ao de servi~os 

a estratos socials desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as entidades competentes 

da Administrac;ao Centra l, e prestar apoio aos referidos estratos socials pelos meios adequados 

e nas condic;:oes constantes de regulamento municipal'', bem como as atribuic;oes dos munidpios 

no dominic da saude e ac;ao social, consagradas nas alineas g) e h) do n.22 do art.2 232 da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro, a camara Municipal de Ponte de lima aprovou o seguinte 

Regulamento: 

Titulo I 

Disposl~oes Gerais 

Artigo 1.!! 

Lei Habilitante 

0 presente regulamento e elaborado ao abrigo do artigo 241.2 da Constituic;ao da Republica 

Portuguesa, alfnea v} do n.2 1 do artigo 33.2 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, e tendo em vista 

as atribuic;oes previstas nas alfneas g) e h) do n.22 do art.2 232 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

Artigo 2.2 

Objeto 

0 Presente Regulamento tern como objetivo definir os criterios para a atribui~ao da Tarifa Social, 

que sea plica a utilizadores finais domesticos relativamente ao consume de Agua e Saneamento, 

que consiste: 

- Na isenc;:ao das tarifas fixas de Agua e Saneamento. 

· - No pagamento dos primeiros 15m3 a prec;os do primeiro escalao domestico. 
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Artigo 3.2 

Ambito 

A Tarifa Social destina-se a apoiar os agregados famlliares residentes no concelho de Ponte de 

Lima, social e economicamente mais carenciados, vigora pelo perfodo de um ano, podendo ser 

sucessivamente renovada por igual perfodo de tempo, nos termos definidos no presente 

regulamento. 

Artigo 4,Q 

Beneficiarios 

1- Podem beneficiar da Tarifa Social os titulares de contrato de fornecimento de Agua e 

Saneamento residentes no Concelho de Ponte de Lima, desde que, cumulativamente 

preencham os seguintes requisites: 

a) Residir no concelho de Ponte de Lima comprovado por recenseamento eleitoral ou outros 

elementos de prova que se julguem necessaries; 

b) A morada objeto de requerimento tenha como finalidade a habita<;ao propria permanente do 

beneficiario; 

c) 0 Rendimento Mensal Real "per capita 11 do agregado Familiar nao ultrapassar uma virgula 
duas vezes o valor equivalente ao da Pens~o Mfnima do Regime nao Contributive da Seguran<;a 
Social, tambem designada Pensao Social; 
d) Nao estejam ou tenham estado envolvidos em situas:oes fraudulentas relativamente aos 

servis:os prestados. 

e) Nao possufrem dfvidas ou execu<;ao fiscal na C~mara Municipal de Ponte de Lima 

Artigo S,Q 

Calculo do Rendimento Mensa! Real 

1- 0 Rendimento Mensal Real "per capita" do agregado Familiar e o resultado da seguinte 

f6rmula: 

R=(S-H)/EAF 
Em que: 

R = Rendimento Mensa I Real 

S = Somat6rio dos rendimentos mensais do agregado familiar 

H = Encargo mensal fixo com habita<;ao (renda/prestas:ao bancaria) 

EAF- Numero de elementos do agregado familiar 

2- Para efeitos deste Regulamento considera·se: 

- Agregado Familiar - Conforme o artigo 4.2 do Decreta-Lei n.Q 70/2010 de 16 de Junho para 

alem do Requerente, integram o respetivo agregado familiar as segulntes pessoas que com ele 

vivam em economia comum: 

a) Conjuge ou pessoa em uniao de facto ha mais de dois anos; 

b) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, ate ao terceiro grau; 

c) Parentes e afins menores em linha reta e linha colateral; 
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d) Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisao judicial ou 

administrativa de entidades ou servi~os lega lmente competentes para o efeito; 

e) Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do grau familiar e crian~as 

e jovens confiados por decisao judicial ou administrativa de entidades ou servi~os lega lmente 

competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar; 

- Economla comum- considera-se economia comum as pessoas que vivam em comunhao de 

mesa e habitac;:ao e tenham estabe lecido entre si uma viv~ncia comum de entreajuda e partilha 

de recursos. 

- Rendimento - conjunto de todos os rendimentos iliquidos e subsidies dos membros do 

agregado familiar, provenientes de: 

a) Ordenados, salaries au autras remunera~oes de trabalho subordinado ou independente, 

incluindo diuturnidades, subsidies de ferias, de natal ou outros; 

b) Rendas temporarias ou vitalfcias; 

c) Pensoes de reforma, de aposenta~ao, de velhice, de invalidez, de sobrevivencia, socia ls, de 

sangue, ou outras; 

d) Rendimentos de aplica~ao de capitals; 

e) Rendimentos resultantes de atividade comercia l ou industrial; 

f) Quaisquer outros subsfdios excetuando as presta~oes familiares. 

Titulo II 

Disposi~oes Especificas 

Artlgo 6.2 

Processo de Candidatura 

1- 0 pedido de Tarifa Social e feito no Gabinete de Atendimento ao Munfclpe da Camara 

Municipal, mediante o preenchimento de formularia de candidatura e apresenta~ao dos 

segu intes documentos, relatives a todos os elementos que compoem o agregado familiar, que 

a seguir se indicam (quando apli cave l) : 

a) Cartao do Cidadao au Bilhete de ldentidade e Cartao de Contribuinte; 

b) Cartao de Eleitor ou N.2 de Eleitor; 

c) Ultima Declara~ao de IRS ou Declara~ao da lsenc;:ao emitida pelos Servi~os de Fina n~as; 

d) Certidao emitida pela Reparti~ao de Finan~as comprovativa da exist~ncia ou nao de bens 

im6veis, propriedade dos membros do agregado familiar; 

e) Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos pelos elementos do agregado familiar 

que se encontrem a exercer atividade profissional remunerada, relativa aos dois ultimos meses 

anteriores a candidatura ao apoio; 

f) Recibos de pensoes {de velhice, de invalidez, de sobrevivencia, alimentos - incluindo pensoes 

provenientes do estrangeiro) domes em que se candidata; 

g) Declarac;:ao emitida pela Seguran~a Social comprovativa da prestac;:ao de Rendimento Social 

de lnserc;:ao; 

h) Declarac;:ao comprovativa da presta~ao do Subsfd io de Desemprego; 
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i) Declara~ao emitida pela Seguran~a Social comprovatlva de rend imentos ou da sua ausencia, 

relativo a todos os elementos com idades superior a 15 a nos; 

j) Atestado emitido pela Junta de Freguesia da area de residencia onde seja mencionado o 

tempo de residencia no Concelho e a composi~;ao do agregado familiar; 

k) Comprovativo da despesa mensal com a habita~ao; 

I} Outros documentos pedidos pela autarquia, sempre que se considere necessaria para analise 

do processo. 

2- Os documentos mencionados destinam-se a fazer prova, serao apensos ao processo 

individual em fotocopia simples ou digitalizados e usados exclusivamente para os fins a que se 

destinam, ficando sujeitos ao dever de sigilo par parte dos servi~os. 

3- o simples facto de apresenta~ao de uma candidatura nao confere ao requerente o direito a 
atribui~ao de Tarifa Social. 

Artigo 7.2 

Renova~ao Anual do Beneficia 

0 beneffcio atribufdo tem a validade de um ano, sendo a sua continuidade assegurada com a 

reaprecia~ao anual, da situa~ao socioecon6mica do agregado benefici<hio, a pedido expresso do 

t itular, mediante o preenchimento do formulario de renova~ao a fornecer pela camara 

Municipal e apresenta~ao dos segulntes documentos, relativas a todos os elementos que 

compoem o agregado familiar, que a seguir se indicam (quando aplicavel}: 

a) Ultima declara~ao de IRS ou Declara~ao da lsen~ao emitida pelos Servi~;os de Finan9as; 

b) Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos pelos elementos do agregado familiar 

que se encontrem a exercer atividade profissional remunerada, relativa aos dois ultimos meses 

anteriores a renova~ao do apoio; 

c) Recibos de pensoes (de velhice, de invalidez, de sobrevivencia, alimentos - incluindo pensoes 

provenientes do estrangeiro) domes em que se candidata; 

d) Declara~ao emitida pela Seguran~a Social comprovativa da presta~ao de Rendimentos Social 

de lnser9i'io; 

e) Declara~ao comprovativa da presta~ao do Subsfdio de Desemprego; 

f) Declara9ao emitida pela Seguran~a Social comprovativa de rendimentos ou da sua ausencia, 

relative a todos os elementos com ldades superior a 15 a nos; 

g) Comprovatlvo da despesa mensa! com a habita~ao; 

h) Comprovativo de alterac;ao de agregado familiar caso se registe; 

i} Outros documentos pedidos pela autarquia, sempre que se considere necessaria para analise 

do processo. 

Artigo 8.2 

Analise da Candidatura 

Os processes de candidatura sao instrufdos e analisados pelos servi~os competentes e 

designados para o efeito que emltem parecer devidamente fundamentado e remetem para o 

Presidente da camara au para o Vereador com compet~ncla delegada na materia. 
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Artigo 9JI 

lndeferlmento das candldaturas 

As candidaturas ao beneficia no presente regulamento sao indeferidas sempre que sejam 

prestadas falsas declara~oes, existam omissoes relevantes ou ainda quando se verifique uma 

das seguintes situac;oes: 

a) 0 requerente n~o residir no Concelho de Ponte de Lima; 

b) 0 rendimento mensa I do agregado ultrapassar uma virgula duas vezes o valor equivalente ao 

da Pensao Mfnima do Regime n~o Contributive da Seguran~a Social, tambem designada Pens~o 

Social; 

c) Sempre que existam indfclos objetlvos e seguros de que o requerente dispoe de bens e 

rendimentos nao comprovados ou omitidos, bern como outros sinais de riqueza nao compatfveis 

com a sltuac;ao socioecon6mica apurada pelos servic;os municipals; 

e) Por inexist~ncia de dota~:lio or~amental para o efelto. 

Artigo 10.2 

Declsio 
A decisao sobre a candidatura ao beneficia da Tarifa Social e da compet€mcia do Presidente da 

C§mara ou do Vereador com compet~ncia delegada na materia. 

Artlgo 11.2 

Notifica~ao da decisao 
o deferlmento ou indeferimento da candidatura sera notlficado ao requerente, por escrito, no 

prazo maximo de trinta dias1 contados da data em que foi tomada a decisao prevista no artigo 

anterior. 

Artigo 12.2 

Obrlga~aes dos beneftcl,rlos 

Constituem obriga~roes dos beneficichios: 

a) lnformar previamente a Camara Municipal de Ponte de Lima de alterac;ao de residencia bern 

como de todas as circunstancias verlflcadas, posterlormente, que alterem a sua situa~ao 

socioecon6mica; 

b) Nao permitlr a utlllza~ao por tercelros. 

Artlgo 13.~ 

Cessa~ao dos direitos ao beneficia 
Constituem causa de cessa~~o do direito ao apoio na Tarifa Social, quando ocorram falsas 

declarac;oes, omlssoes relevantes ou ainda quando se verlflque uma das seguintes situac;oes: 

a) A nao apresentac;ao da documentac;ao solicitadal no prazo de 10 dias uteis; 

b) Altera~i§o das condl~oes que fundamentaram a sua atrlbul~~o. 
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Artlgo 14.2 

San~oes 

Ao fazer o requerimento o interessado toma conhecimento, e assume a responsabilidade de 

que a constatac;:ao de falsas declarac;:oes bern como a alterac;:~o das condic;:oes que determinaram 

a concess§o do beneffcio implicam a imed iata revogac;:ao da decisao e a consequente revisao da 

faturac;:ao de todos os consumos de agua e servic;:os referenciados a data de entrada em vigor da 

reduc;:~o de tarifas acrescidas dos respetivos juros de mora, bern como a interdic;:ao por um 

perfodo de um a no de qualquer apoio da autarquia, sem prejufzo do competente procedimento 

judicial, se aplicavel. 

Titulo Ill 

Disposi~oes Finals 

Artigo 15.2 

Duvidas e Omlssoes 

E da competemcia da Camara Municipa l da Ponte de lima a resoluc;:ao de duvidas e casas omissos 

suscitados na interpretac;:ao e aplicac;:ao do presente regulamento . 

Artigo 16.2 

Entrada em vigor 

0 presente Regulamento entra em vigor, decorridos quinze dias sabre a sua publicac;:ao nos 

termos legais. 

Aprovado em reuniao de Camara de_ de-----de 2016 

Aprovado pela Assembleia Municipal em, 
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