
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AVIS 

 

Tendo presente que: 

1. o Decreto-Lei 147/2017 de 5 de dezembro estabeleceu regras sobre o acesso automático a 

tarifários especiais no abastecimento de água e nos serviços de drenagem de águas residuais e 

recolha de resíduos urbanos; 

2. a recomendação da ERSAR de 08.05.18 sobre tarifários sociais para utilizadores domésticos 

dos serviços de águas e resíduos propõe a aplicação de um tarifário especifico dirigidos às 

famílias numerosas, independentemente do seu nível de rendimento; 

3. a data limite para adaptação às novas regras termina no próximo dia 2 de setembro; 

4. as recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente para a racionalização do consumo 

de água com qualidade para consumo humano; 

 

 

Propõe-se a aprovação das seguintes alterações na redação dos seguintes artigos: 

 

Artigo 54.º 

Contrato de fornecimento 

16 - Revogado  

 

Artigo 74.º 

Tarifas especiais 

1 – Revogado 

2 – A tarifa social referida no ponto seguinte consiste na isenção da tarifa fixa e da aplicação do 

da tarifa variável do 1.º escalão até ao 15.º m3. 

3 – São beneficiários automáticos do tarifário social os consumidores domésticos que se 

encontrem abrangidos por uma das seguintes situações: 

 a) Serem beneficiários do complemento solidário para idoso, do rendimento social de 

inserção, do subsídio social de desemprego, do abono de família, da pensão social de invalidez, 

da pensão social de velhice; 

 b) Pertençam a um agregado familiar que tenha um rendimento anual igual ou inferior a 

5.808€, acrescido de 50%por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 

rendimento, até um máximo de 10. 



 

4 – Os consumidores não-domésticos de natureza social ou organizações não-governamentais 

sem fins lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública beneficiam do tarifário 

social correspondendo a tarifa variável à tarifa do 2.º escalão doméstico. 

 

Artigo 74.º A 

Famílias numerosas 

Os escalões domésticos previstos no artigoº 70º têm uma majoração de 3m3 aplicável a famílias 

com 5 ou mais elementos, ficando definidos da seguinte forma: 

• 1ºescalão  0 a 8 m3 

• 2º escalão  9 a 18 m3 

• 3º escalão  19 a 28 m3 

• 4.º escalão  > 28 m3 

 

 

Avis, 08.06.2018 

 


