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JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA LUZIA

REGUTAMENTo DE Aporos R rlruíues cARENcTADAS

Preâmbulo

A Junta de Freguesia de Santa Luzia, adiante designada por Junta, tem perfeita e

real consciência das gravíssimas dificuldades financeiras por que passam as famílias da

freguesia, motivadas pela crise económica que o país atravessa, com implicações no

aumento do desemprego e maior fragilidade nas relações laborais, sendo que essas

dificuldades contribuem também para o endividamento das famílias e para relações

cada vez mais precárias a nível do equilíbrio social.

Considerando, ainda, que é preciso combater e atenuar os efeitos nocivos

decorrentes desta situação, torna-se imperioso que sejam aprovadas medidas que

minimizem a exclusão social e contribuam para elevar a dignidade dos estratos sociais

mais vulneráveis.

Assim, é submetida a seguinte Proposta de Regulamento Para Apoio a Famílias

Carenciadas.

CAPíTULO I

Disposições gerais

Art.e Le

Objeto

O presente regulamento define os critérios de atribuição de apoios sociais a

indivíduosfamílias em situação de carência económica, bem como os procedimentos a

seguir para a sua obtenção.

Art.e 2e

Âmbito

O presente regulamento aplica-se na área geográfica da Freguesia de Santa

Luzia.
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Art.e 3e

Natureza do apoio

1- 0s apoios previstos neste Regulamento são aplicáveis em situações de
emergência social de carácter pontual e temporário, considerando que a participação
da Freguesia tem como objetivo intervir numa área específica do bem-estar e qualidade
de vida dos cidadãos isolados ou inseridos em agregado familiar desfavorecido.

2- Os montantes a atribuir constarão do plano das atividades mais relevantes e

as verbas serão inscritas no orçamento anual da Junta, tendo como limite os montantes
aí fixados.

3- Caso seja necessário, os montantes poderão ser alterados através de revisão
ou alteração orçamentalde acordo com a legislação em vigor.

Art.e 4'-

Conceitos

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, considera-se:

1- Agregado familiar - o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de
parentesco, casamento ou outras situações similares, desde que vivam
comprovadamente em economia comum.

2- Emergência social de carácter pontual - situação de gravidade excecional
resultante de insuficiência económica inesperada e ou de fatores de risco social e de
saúde no seio do agregado familiar, para o qual as entidades competentes nas respetivas
áreas de atuação não possam dar resposta em tempo útil.

3- Apoio - valor de natureza pecuniária, de caráter pontual e transitório.

CAPíTULO II

Condições de acesso

Art.e 5e

Beneficiários

Podem beneficiar dos apoios constantes do presente Regulamento os cidadãos
residentes na Freguesia de Santa Luzia que preencham cumulativamente os seguintes
requisitos:

N
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a) Residem e sejam eleitores na Freguesia de Santa Luzia há, pelo menos, d

anos, salvo no caso dos emigrantes regressados da Venezuela ou de outros países;

b) Disponham de um rendimento mensal per capita igual ou inferior a 50% do

salário mínimo regional:

c) Não possuam prédios urbanos, com exceção da casa onde habitem, salvo nos

casos em que se encontrem comprovadamente a tentar alienar esse património:

d) Declarem e comprovem não usufruir de outro tipo de apoio para o mesmo

fim;

e) Não decorram penalizações impostas por outras Entidades, decorrentes de

incumprimento de acordos de inserção.

Art.e 6e

Benefícios

Os cidadãos referidos no artigo anterior, após deliberação tomada em reunião

de Junta, poderão beneficiar eventualmente dos seguintes apoios:

a) Pagamento parcial ou total de faturas da água em caso de agregados familiares

com dificuldades comprovadas;

b) Pagamento parcial ou total de faturas da eletricidade em caso de agregados

com dificuldades comprovadas;

c) Pagamento parcial ou total de faturas de telecomunicações em caso de com

dificuldades comprovadas:
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Capítulo lll

Candidatura e análise

Art.e 7e

lnstrução da candidatura

O processo de candidatura aos apoios a conceder ao abrigo do presente

Regulamento devem ser instruídos com os seguintes elementos:

a) Fotocópia do Cartão de Cidadão de todos os elementos que compõem o
agregado familiar:

b) Declaração de IRS e nota de liquidação do ano anterior à candidatura

correspondente a todos os elementos do agregado familiar. No caso da não

obrigatoriedade de apresentação de IRS por parte do agregado ou de algum seu

membro, deverá ser entregue certidão da Repartição de Finanças comprovativa do

mesmo;

c) Recibo de renda caso se aplique

d) Contas (Água, Luz, Gás e Telecomunicações)

e) Rendimentos auferidos (Vencimento, Pensões, RSI)

f) Outros documentos solicitados pela Junta, sempre que se considerem

necessários para análise do processo.

Art.e 8.e

Cálculo do rendimento per capita

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, o rendimento per capita é

calculado através da seguinte fórmula:

Rc=R-D

NxAF

em que:

Rc - Rendimento per capita:

R - Rendimento líquido do agregado familiar
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D- Despesas fixas do agregado familiar: habitação, água, luz, telefone, medi

contínua imprescindível (atestada pelo médico), creche, infantário, lar, centro de dia,

apoio domiciliário, condomínios e outras que se assumam regulares e sejam

imprescindíveis para as necessidades básicas do agregado familiar

N - Número de meses a que se reportam os valores do rendimento

AF - Número de membros do Agregado Familiar

Art.e 9e

Confirmação de elementos

Quando na organização dos processos de candidatura, surjam dúvidas acerca dos

elementos que dele devam constar, podem os competentes serviços da freguesia

solicitar aos candidatos, por escrito, os esclarecimentos que entendam necessários,

devendo estes serem prestados no prazo de 15 dias c contar da data de receção da

referida notificação, sob pena de arquivamento do processo de candidatura.

Art.s 10e

Rendimentos elegíveis

1- Os rendimentos brutos a considerar para efeito de cálculo do rendimento per capita

do agregado familiar, no caso de existirem, são os seguintes:

a) Salários ou outras remunerações do trabalho, subordinado ou independente,
subsídios de férias, de Natal ou outros;

b) Rendas temporárias ou vitalícias;

c) Pensões de reforma, de aposentação, de velhice, de invalidez, de

sobrevivência, sociais, de sangue ou outras;

d) Rendimentos provenientes do exercício da atividade comercial ou industrial;

e) Quaisquer outros subsídios, com exceção de prestações familiares.

2- Nos casos em que os membros de um agregado famíliar, sendo maiores, não

apresentem rendimentos e não façam prova de se encontrarem desempregados,

incapacitados para o trabalho ou reformados por velhice ou invalidez, considerar-se-á

como rendimento o valor equivalente a um salário mínimo nacional por cada um;

3- A presunção de que é auferido um salário mínimo nacional não é aplicável se

for feita prova de que a ausência de rendimento se deve à frequência do ensino

secundário ou superior.
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Apreciação e decisão

L- As candidaturas previstas no presente Regulamento estão sujeitas a

deliberação tomada em reunião da Junta.

2- A Junta, sempre que necessário, articula previamente com o lnstituto de

Segurança Social e /ou restantes instituições da Região Autónoma da Madeira.

3- A junta poderá, por aprovação em ata, aprovar o pagamento de despesas

relacionadas com habitações onde morem famílias comprovadamente carenciadas,

mesmo que o titular da conta em causa seja diferente do requerente, desde que

comprovado.

4- Em casos de emergência, despoletados por acidentes ou casos graves

imprevistos, a deliberação poderá assumir carácter de urgência, procedendo-se à

correta instrução do processo posteriormente.

Art.s 12e

tndeferimento de candidaturas

As candidaturas serão indeferidas quando:

a) O rendimento mensal per capita do agregado familiar apurado ultrapasse os

5O% do vetor do salário mínimo regional do ano civil a que respeita;

b) Quando existam indícios seguros de que o agregado familiar dispõe de bens e

rendimentos não comprovados nos termos do n.e 1 do art.g 11", bem como outros sinais

de riqueza não compatíveis com a situação socioeconómica;

c) Por inexistência ou insuficiência de dotação orçamental para o efeito;

Art.s 13e

Validade

1- A validade do pedido de comparticipação será decidida caso a caso, consoante

o tipo de apoio concedido, podendo ser renovado mediante apresentação de novo

requerimento

2- A renovação obedece ao procedimento estabelecido no art.e 8s do presente

Regulamento.
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Art.e L4s

Obrigações do beneficiário

O requerente obriga-se a informar a Junta sempre que:

a) se verifiquem alterações das condições económicas do seu agregado familiar;

b) houver mudança de residência e ou da composição do agregado familiar;

c) se verifique alguma situação anómala durante a atribuição do apoio.

Art.e 15e

Cessação dos benefícios

Constituem causa de cessação do direito aos apoios:

a) As falsas declarações;

b) Recebimento de outro benefício concedido por outra entidade destinado ao

mesmo fim, salvo se for dado conhecimento à Junta e uma vez analisada a situação se

justifique a concessão do apoio;

c) A alteração de residência e respetivo recenseamento eleitoral fora da

Freguesia de Santa Luzia;

d) A não apresentação, no prazo de 30 dias úteis, da documentação solicitada;

e)Alteração da situação económica e social do agregado familiar.

Capítulo lV

DrsPosrçÕEs FlNAls

Art.e 16e

Pagamento de comparticipações

1- O pagamento do montante devido a título de apoio estará sempre

condicionado a um comprovativo de despesa.

2- O prazo de pagamento do subsídio é de trinta dias contados da data de

apresentação do documento de despesa.
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3- Em casos excecionais, o pagamento de subsídio pode ser efetuado me

orçamento devendo, neste caso, o comprovativo de despesa ser apresentado no prazo

de cinco dias úteis após o seu pagamento.

Art.e 17e

Sanções

1- Sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal, o incumprimento

das disposições constantes no presente Regulamento, assim como a prestação de falsas

declarações por parte dos requerentes, determinam a restituição à Junta dos montantes
recebidos.

2- A ordem de restituição, ordenada pelo presidente da Junta, com faculdade de

delegação em qualquer dos membros, é antecedida de audição do interessado, que

dispõe de L5 dias c contar da data da sua notificação para se pronunciar sobre o
conteúdo da mesma.

Art.e 18e

Relatório anual

Dos apoios atribuídos é elaborado um relatório anual do qual será dado

conhecimento à Assembleia de Freguesia.

,,"iï;:ïssões
As dúvidas surgidas na interpretação das normas constantes deste regulamento,

bem como eventuais lacunas do mesmo, são decididas, caso a caso, em sede de reunião

da Junta.
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O presente regulamento pode ser objeto de alterações que, em tempo e nos

termos legais, sejam consideradas necessárias.

,",,ï:::ï,u".
O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicitação

através de edital a divulgar em sede da Junta.
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