
<$'/\-fle.
1€,9

"ffit
I 0

necrÃo euróruoun DA MADETRA -Dt
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA LUZIA

PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS APOIOS EM MEDICAMENTOS

E curDADos oe snúoE pARA os AGREGADoS FAMILIARES

CARENCIADOS NA FREGUESIA DE SANTA LUZIA

Considerando o novo quadro legal de atribuições das autarquias locais, primeiramente

identificado com a Lei n.e t59/99, de 14 de setembro, e que às Freguesias incumbe, em geral,

prosseguir os interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas e,

designadamente no que tange à qualidade de vida do respectivo agregado populacional.

Considerando que à Junta de Freguesia compete, nos termos do disposto na alínea c)

do n.e 3 do artigo 64.e da Lei n.e 75/20t3, de12 de setembro, na redação da Lei n.g 5-A/2002,

de 1l- de janeiro, prestar apoio aos estratos sociais desfavorecidos, pelos meios adequados e

nas condições constantes de regulamento.

Considerando que um dos factores que condiciona a qualidade de vida é, sem sombra

de dúvidas, a saúde.

Considerando que um significativo estrato da população, quer por motivos de ordem

sócio-económica, quer por motivos de relativa instrução e real carência económica, só muito

dificilmente consegue, de facto, colmatar as dificuldades em comprar medicamentos ou ter

acesso a outros cuidados de saúde.

Considerando que a Junta de Freguesia não pode ficar alheia a essas dificuldades e

pretende, desta forma, intervir no presente domínio, em termos de prossecução das suas

atribuições e em ordem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida aos agregados

familiares com provadamente mais carenciados.

A Junta de Freguesia, nos termos do Decreto-Lei n.e 75/2013, de 12 de setembro, na

redacção que lhe foi dada pela Lei n.s 5-A/2Q02, de LL de janeiro, elaborou o seguinte

Regulamento.
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Cláusulas gerais

1 - O presente Regulamento estipula as condições a que obedece o processo de

apoios em medicamentos e cuidados de saúde, destinados aos agregados familiares mais

carenciados da Freguesia.

2 - Os apoios a que se reporta a cláusula anterior, destinam-se a contemplar as

seguintes situações e outras de idêntica natureza:

a) Compra de medicamentos;

b) Pagamento de consultas médicas;

c) Pagamento de outros cuidados de saúde.

d) Exames complementares de diagnóstico mediante requisição médica e

relatório.

3 - Os apoios a conceder poderão complementar os programas de apoio camarário ou

do Governo Regional.

4 - Os apoios a conceder serão sempre destinados aos agregados familiares mais

carenciados à medida das solicitações entradas na Junta de Freguesia, não podendo ultrapassar

o montante global da verba anualmente aprovada em orçamento pelos órgãos da freguesia

competentes para o efeito,

5 - Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, poderão os mesmos órgãos

da freguesia reforçar aquelas verbas, nos termos legais.

6 - São condições para acesso ao apoio mencionado:

o) Resídir na área do Freguesia há pelo menos dois anos;

b) O rendimento do agregado familiar ser igual ou inferior a um salário mínimo

nacional, per capito;

7 - Os documentos que instruem o processo de candidatura aos apoios a conceder:

o) Requerimento de candidatura, em modelo a fornecer pela Junta de Freguesia;
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b) Declaração de compromisso de honra em como o concorrente reúne as condições

de acesso aos apoios identificados nas alíneas o) e b), consoante a situação, ambas

da cláusula 6;

c) Comprovativo do disposto na alínea o) da cláusula n.e 6 e da composição do

agregado familiar;

d) Fotocopia do bilhete de identidade e do número de contribuinte, devidamente

actualizados;

e) Declaração do rendimento mensal actual, emitida pela entidade patronal, ou

apresentação da declaração de rendimentos anuais (lRS) no caso de se tratar de

trabalhador por conta própria;

f) Quando necessário, apresentação de documento atestado por médico ou Centro de

Saúde, provando a necessidade de determinados cuidados de saúde ou exame

complementar.

g) Declaração da Seguração Social, como não recebe ajuda em medicamentos.

8 - A apreciação e decisão de que os concorrentes aos apoios reúnem as condições

estabelecidas no presente Regulamento serão objecto de deliberação pela Junta de Freguesia,

com base em informação prévia elaborada pelos seus serviços administrativos.

Cláusulas especiais

t- A Junta de Freguesia poderá, em qualquer altura, requerer ou dilígenciar por

qualquer meio de prova idóneo, comprovativo da veracidade das declarações apresentadas

pelos concorrentes ou da sua real situação económica e familiar.

2 - No caso de verificação dolosa de falsas declarações, o concorrente terá

imediatamente de repor os apoios em espécie concedidos, sem prejuízo da efectivação das

responsabilidades civis ou crimÍnais que ao caso houver lugar.
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4 - A Junta de Freguesia organizará processos individuais compostos pelos seguintes

elementos:

a) Requerimento de candidatura;

b) Declaração de lRS, ou comprovativo do valor da pensão emitido pela Segurança

Social;

5 - AJunta de Freguesia fiscalizará, da maneira que julgue mais conveniente, os apoios

concedidos em função dos objectivos pretendidos.

6 - Os casos omissos serão decididos por deliberação da Junta de Freguesia.

7 - O presente Regulamento, entra em vigor após publicação em edital na Junta de

Freguesia, de acordo com a legislação vigente.

Aprovado pela Junta de Freguesia aos 25 de fevereiro de 2O22

Aprovado pela Assembleia de Freguesia aos _ de de2Q22

O Presidente

1e Secretário 2e Secretário

REGULAMENTO DOS APOIOS EM MEDICAMENTOS E CTIIDADOS DE SAÚDE 4



<rs8.

Rre rÃo RuróruovR DA MADETRA

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA TUZIA

ESTE REGULAMENTO DOS APOIOS EM MEDICAMENTOS E CUIDADOS DE SAÚDE PARA OS

AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS NA FREGUESIA DE SANTA LUZIÀ foi aprovado pela

Junta de Freguesia de Santa Luzia em sua reunião ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de

2022.

O Presidente

O Secretário O Tesoureiro
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O 1e Vogal O 2e Vogal
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