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Nota Justificativa

A sociedade actual, extremamente complexa e em constante mutação, confronta-se com a
emergência de novos processos de exclusão e a persistência de fortes desigualdades
pessoais, sociais e espaciais, subjacentes à problemática da pobreza estrutural.
Deste modo, o Município de Cuba considera que os recursos, os serviços e a
capacidade técnica e humana da sua intervenção, no âmbito da acção social, devem
estar prioritariamente orientados para as pessoas e grupos com menor capacidade de
acesso aos bens disponíveis na comunidade e que por razões de vária ordem, sofrem de
exclusão e detêm menos meios para exercerem em pleno a sua vida e a sua cidadania.
Assim, fiel aos princípios orientadores e valores presentes no regulamento, e consciente que
a realidade global, nacional e local deve ser alvo de uma reflexão constante, partilhada e na
recolha de elementos que permitam o aperfeiçoamento das medidas, o Município de Cuba
estabeleceu uma nova formula de cálculo que prevê como valor de referência a pensão
social, como o limiar mínimo de carência económica, o que permite a atribuição dos apoios
sociais aos indivíduos e famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade
económica mais significativas face à actual realidade. A definição desta nova fórmula
permite também potenciar as respostas e recursos locais e racionalizar de forma mais justa
a utilização de recursos, garantindo que as medidas de intervenção, presentes no
regulamento, sejam mais activas e eficazes.
Importa igualmente referir que, ao nível da recuperação e melhoramentos habitacionais, o
Município de Cuba, através do Projecto de Luta contra a Pobreza e o Projecto "Mãos
Dadas", apoiou intensamente esta área de intervenção em todo o concelho, tendo dado um
contributo significativo na criação e melhoria ao nível das necessidades habitacionais
básicas,

privilegiando a construção/remodelação das instalações sanitárias, a cobertura
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das habitações e na eliminação das barreiras arquitectónicas para melhoria das
acessibilidades.
É hoje inquestionável o caminho que tem sido percorrido, em termos de acção social, pelas
diferentes entidades locais na intensificação de uma acção territorializada, próxima e no
quotidiano, para se constituírem, de uma forma progressiva em promotoras de autonomia e
motores de desenvolvimento local. Tudo isto tem sido possível, porque as instituições
desenvolveram trabalho à dimensão da pessoa, do local e do quotidiano, tecendo laços,
compromissos e complementaridades entre serviços e instituições. Assim, é desejável que o
caminho das políticas públicas e locais sejam equacionadas à luz de uma estratégia
integrada que incorpore as politicas de emprego, acção social, os cuidados de saúde e as
politicas de família. Neste esforço de inclusão económica e social de uma comunidade é
necessária a mobilização da sociedade pública e civil.
O presente Regulamento é elaborado de acordo com o disposto no Artº 241 da Constituição
da República Portuguesa, na alínea a) do nº 2 do artigo 53, alínea b) e c) do nº 4 e alínea a)
do nº 6, ambos do artigo 64, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A /2002, de 11 de Janeiro, e artigos 114 e seguintes do Código de
procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro , na
sua actual redacção.
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CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1º
Objecto
O presente regulamento estabelece as regras a que obedece a prestação dos apoios sociais
por parte do Município de Cuba, a pessoas singulares e agregados familiares em situação
de carência económica, residentes no concelho, em articulação com as restantes instituições
ou respostas da comunidade, quando aplicável.

Artigo 2º
Âmbito dos Apoios

1 – Os benefícios abrangidos por este regulamento são:
a) Entrada gratuita em actividades desportivas e eventos culturais e recreativos,
promovidos pela Câmara Municipal;
b) Acesso gratuito às Piscinas Municipais;
c) Desconto de 50% nas taxas relativas à renovação da carta de condução de
Ciclomotores e Tractores Agrícolas, passadas anteriormente por esta Autarquia;
d) Apoio à formação profissional através de uma comparticipação de 50% para tirar carta
de pesados e/ou carta de tractores agrícolas.
e) Redução de 50% de taxas devidas pela reconstrução de habitação ou para obras
simples cujo orçamento não ultrapasse os 10.000,00€;
f) Redução de 50% no pagamento das tarifas do consumo de água para uso doméstico
e redução de 50% no pagamento de tarifas de lixo e saneamento; A comparticipação
referida na alínea anterior será até ao 2.º escalão.
g) Desconto de 50% nas tarifas devidas pela construção de ramais domiciliários de
abastecimento de água e esgotos domésticos;
h) Actividades de Hidroginástica realizadas na Piscina Municipal, nos termos do disposto
nos artigos 11.º, 12.º e 13.º;
i) Comparticipação nas despesas de saúde (medicamentos), nos termos do disposto
nos artigos 9.º e 10.º;
j) Atribuição de Apoios Diversos a Famílias Carenciadas e Apoio à Melhoria das
Habitações nos termos do disposto nos artigos 14.º, 15.º,16.º e 17.º
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2 - Anualmente a Câmara Municipal de Cuba pode ainda conceder outros benefícios, que
são publicados na Revista Municipal e publicitados pelos meios habituais.

3 – Os apoios são financiados por verbas inscritas no orçamento do Município, podendo as
verbas em causa ser reforçadas, em casos excepcionais devidamente fundamentados.

Artigo 3º
Condições de acesso

1 – Podem candidatar-se aos apoios sociais previstos neste regulamento, todos os cidadãos
residentes no Concelho de Cuba, desde que, cumulativamente, preencham os seguintes
requisitos:
a) Residam e estejam recenseados numa das Juntas de Freguesia do concelho há, pelo
menos, 1 ano;
b) Estejam em situação de carência económica, em que o rendimento obtido do
indivíduo e/ou agregado familiar, depois de deduzidas as despesas mensais, seja igual
ou inferior ao resultado obtido pela soma dos valores de referência com os valores das
despesas mensais de habitação pelos elementos presentes.

2 - Para efeitos deste regulamento considera-se:

a) Agregado Familiar – Para além do requerente, integram o respectivo agregado familiar
as seguintes pessoas que com ele vivam em economia comum:
•

O cônjuge ou pessoa que viva com o requerente, em união de facto há mais de um ano,
mediante declaração da Junta de Freguesia da área de residência;

•

Parentes e afins maiores, em linha recta e em linha colateral, até ao 3.º grau;

•

Parentes e afins menores, em linha recta e em linha colateral;

•

Adoptantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial
ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito;

•

Adoptados ou tutelados pelo indivíduo (requerente) ou qualquer dos elementos do
agregado familiar e crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de
entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito ao indivíduo ou a qualquer
dos elementos do agregado familiar.
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b) Economia Comum: As pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham
estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos.

c) Rendimento bruto anual – conjunto de todos os rendimentos e subsídios dos membros
do agregado familiar, qualquer que seja a sua origem e natureza, e ainda outros rendimentos
de carácter não eventual, exceptuando-se valores correspondentes a bolsas de estudos.

d) Carência Económica – situação do indivíduo/família que por razões conjunturais ou
estruturais, apresenta um défice entre o limiar mínimo de carência e a capitação,
representando uma situação de risco ou de exclusão social.

3 – Valores de referência de carência económica por elementos presentes:
Titular – 189,52 € (Valor mínimo de carência) – (100% do montante da pensão social)
Adulto e seguintes – 189,52 € - (100% do montante da pensão social)
Criança ou jovem menor de 18 anos – 94,76 € (50% do montante da pensão social)

Valores de referência das despesas mensais com a habitação por número de
elementos presentes:

Tipo de despesa

Água

Luz

Gás

Telefone/Telemóvel

Valores de

N.º de pessoas

referência máxima

presentes

10,00€

25,00€

20,00€

20,00€

% de afectação

1.º

100%

2.º

75%

3.º ou mais

50%

1.º

100%

2.º

75%

3.º ou mais

50%

1.º

100%

2.º

75%

3.º ou mais

50%

1.º

100%

2.º

75%

3.º ou mais

50%
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Nota: Os valores de referência de cada despesa indicados na tabela, são anualmente
acrescidos da taxa de inflação estabelecida.

Rendimento do agregado familiar a considerar:
Rendimento

do

trabalho

100%

dependente e independente

Bolsa de Formação

100%

Prestações Sociais 1

100%

Pensões incluindo a de alimentos

100%

Património Imobiliário

5%

Despesas a deduzir nos rendimentos do indivíduo e/ou do agregado familiar:
Medicamentos

Declaração passada pela farmácia com o
valor mensal gasto por elemento familiar

Renda de Casa / Amortização
Despesas

com

transportes

nas áreas da educação e do

Até ao limite máximo de 500,00€
Tendo como referência o valor do passe
social até ao limite máximo de 100,00€

emprego
Despesas com a frequência de

Tendo como referência o valor máximo de

equipamentos sociais

100,00€

Anexo 1: Tabela de cálculo para atribuição dos apoios sociais.

Artigo 4.º
Prazo de candidaturas

1 – As candidaturas decorrem durante o mês de Janeiro de cada ano, para os apoios
referidos nas alíneas a) a h) do n.º 1 do artigo 2.º.

2 – Em casos excepcionais e devidamente justificados pode a Câmara Municipal autorizar a
apresentação de candidatura para além do prazo referido no número anterior.

1

Excepto as prestações familiares, deficiência e dependência
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Artigo 5º
Forma de candidatura

1 – Os requerentes aos Apoio Sociais devem apresentar a sua candidatura no Gabinete de
Acção Social ou nas Juntas de Freguesia da sua área de residência, mediante o
preenchimento de formulário de candidatura a fornecer pela Autarquia.

2– O formulário indicado no número 1 deve ser instruído com os seguintes documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, Passaporte ou Autorização
de Residência actualizados de todos os elementos do agregado familiar;
b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte de todos os elementos do agregado familiar que
o possuam;
c) Declaração emitida pela Entidade Patronal de cada elemento do Agregado Familiar,
que exerça profissão ou por conta da Entidade de onde são provenientes
rendimentos, confirmando o rendimento mensal ilíquido;
d) Fotocópia da Declaração de Rendimentos referentes ao ano anterior (IRS) ou
Certidão de Isenção emitida pela Repartição de Finanças (sempre que se justifique);
e) Declaração do Centro Distrital de Segurança Social – Serviço Local com o valor
anual de pensões, RSI ou outras prestações sociais;
f) No caso de não receber qualquer tipo de rendimentos deve apresentar uma
declaração do Centro Distrital de Segurança Social em como não recebe nenhum
tipo de subsídio;
g) Atestado da Junta de Freguesia que comprove a residência do Agregado Familiar no
concelho há pelo menos um ano e sua composição;
h) Declaração, sob compromisso de honra do requerente, da veracidade de todas as
declarações prestadas, bem como da autenticidade da informação constante dos
documentos comprovativos entregues;
i) Declaração da Repartição de Finanças sobre os bens patrimoniais e/ou rendimentos
de bens imóveis a qualquer título do candidato ou qualquer membro do agregado
familiar;
j) Qualquer outro documento solicitado pela Autarquia, com vista à análise do
processo.
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3 – Sempre que haja alteração do rendimento declarado, ou da situação patrimonial, deve o
facto ser comunicado à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis.
Artigo 6.º
Atribuição dos Apoios Sociais

1 – Todas as candidaturas são analisadas pelo Gabinete de Acção Social da Câmara
Municipal de Cuba, com base nos critérios definidos no presente regulamento.

2 - O Gabinete de Acção Social em sede de análise das candidaturas pode solicitar outros
documentos aos candidatos, bem como informações a outras entidades e realizar as
diligências que forem necessárias, nomeadamente entrevistas sociais e visitas domiciliárias,
de forma a garantir a melhor transparência do presente procedimento.

3 – Com base em toda a informação prestada pelos candidatos e recolhida pelo Gabinete de
Acção Social, é feito um diagnóstico de cada situação e elaborado um parecer social quanto
à necessidade dos apoios solicitados, propondo a atribuição ou o indeferimento dos
mesmos.

4 – A proposta referida no número anterior é encaminhada para deliberação em reunião de
Câmara.

5 – Todos os candidatos são notificados por escrito da decisão sobre a atribuição dos Apoios
Sociais.

6 – Caso a proposta de decisão seja de indeferimento, há lugar à audiência dos interessados
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

7 – A concessão dos Apoios Sociais é indeferida sempre que existam indícios objectivos de
que o requerente dispõe de rendimentos que não foram declarados, bem como sinais
exteriores de riqueza não compatíveis com a situação sócio-económica apurada pelos
serviços competentes da Câmara Municipal.
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Artigo 7.º
Cartão Identificativo
1 – Aos beneficiários dos apoios sociais é atribuído um cartão identificativo do respectivo
apoio.

2 - A perda, roubo ou extravio do Cartão deve ser comunicado de imediato à Câmara
Municipal de Cuba.
A responsabilidade do titular só cessa após comunicação por escrito da ocorrência. Se após
esta comunicação encontrar o Cartão, deve, junto da Câmara, fazer prova da sua
titularidade, sob pena do mesmo ser anulado.

3 - O Cartão tem a validade de 1 ano é renovável, a requerimento do interessado, por igual
período se a situação económica do seu titular se mantiver.

Artigo 8.º
Cessação do direito aos apoios

1 – Constituem causas de cessação dos Apoios Sociais, nomeadamente:
a) As falsas declarações para a obtenção dos Apoios;
b) A não apresentação de documentação solicitada;
c) O recebimento de outro benefício ou subsídio, não eventual, concedido por outra
instituição e destinado aos mesmos fins salvo se for dado conhecimento à Câmara Municipal
e esta, ponderadas as circunstâncias, considerar justificada a acumulação;
d) A mudança de residência para fora do concelho, bem como eventuais alterações na
situação económica.

2 – A atribuição indevida dos apoios, por causas imputáveis aos beneficiários, tem como
consequência imediata a sua anulação, a restituição de todos os valores correspondentes
aos benefícios obtidos e a interdição por um período de 3 anos de obtenção de qualquer
apoio por parte da Autarquia, sem prejuízo de competente procedimento judicial, se
aplicável.
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CAPÍTULO II
Comparticipação em despesas de saúde (Medicamentos)

Artigo 9º
Natureza dos apoios

1 – Este Apoio Social traduz-se numa comparticipação pecuniária na aquisição de
medicamentos sujeitos a receita médica do Serviço Nacional de Saúde.
Artigo 10º
Procedimento administrativo
1 – É elaborada uma relação dos utentes a apoiar a qual é submetida a deliberação da
Câmara, e posteriormente enviada à Farmácia, acompanhada de uma folha de registos para
cada utente.

2– A Farmácia regista na folha de cada utente o apoio atribuído.

3 – Quando o utente tiver atingido o montante que lhe foi atribuído, a Farmácia envia o valor
do débito à Câmara, a qual emitirá a respectiva ordem de pagamento.

CAPÍTULO III
Actividade de Hidroginástica

Artigo 11º
Objectivo e Natureza dos apoios

1 – Este apoio social tem por objectivo melhorar o bem-estar físico dos idosos e de pessoas
com necessidades deste tipo de exercício físico.

2 – O apoio referido no n.º1, traduz-se em aulas de Hidroginástica realizadas na Piscina
Municipal, sob orientação de um Técnico de Desporto

3 – Para frequentar a Actividade de Hidroginástica é necessário a apresentação de uma
declaração médica.
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4 – A inscrição para esta actividade pode ser feita em qualquer altura do ano.

Artigo 12º
Condição especial de acesso
Nos casos em que a carência económica do utente seja superior ao estipulado no artigo 3.º
do presente regulamento, aquele paga o valor correspondente à taxa de entrada na Piscina
Municipal.

Artigo 13º
Articulação com a Piscina Municipal

Com vista ao controle das entradas, o Gabinete de Acção Social elabora uma relação dos
utentes apoiados, a qual é enviada aos serviços da Piscina Municipal.

CAPÍTULO IV
Atribuição de Apoios Diversos a Famílias Carenciadas e Apoio à Melhoria das
Habitações

Artigo 14º
Objectivo e natureza dos apoios

1 - O presente apoio visa dar resposta imediata a problemas que afectam Munícipes em
casos extremos de carência económica e social e que exijam resolução urgente,
concedendo benefícios em áreas de intervenção relacionadas com as necessidades básicas
de vida, como a Saúde, a Educação, a Alimentação e o Conforto das Famílias.

2 – Conforto das famílias – 2.500,00€
Saúde, Alimentação e Educação – 50,00€

3 – Em situações excepcionais poderá a Câmara Decidir o valor máximo a atribuir.
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4 – Os utentes que requerem estes apoios, inscrevem-se em situação de carácter
excepcional e com os seguintes campos de aplicação:
a) Calamidades (Incêndios, inundações, etc…)
b) Eventualidades (Doença, invalidez, ruptura familiar, desemprego, etc…)
c) Situação e carácter estrutural (elevados encargos familiares, etc…)
d) Situações referenciadas por estruturas locais de intervenção em que os apoios possam
promover a integração e a autonomia dos beneficiários e devem ter como prioridade os
critérios definidos no presente regulamento.

5 – Para efeitos do número anterior o candidato apresenta dois orçamentos, seleccionando
aquele que o Gabinete de Acção Social, em articulação com o Gabinete Técnico, considerar
mais adequado a cada situação.

Artigo 15º
Condições específicas de acesso ao conforto das famílias

1 – Para além das condições gerais de acesso, o candidato deve ainda reunir os seguintes
requisitos.
a) – Resida na habitação para a qual solicita o apoio;
b) – Quando o requerente ao apoio não for proprietário da habitação, há que garantir, junto
do proprietário, mediante termo de responsabilidade:
- a sua concordância para a realização das obras requeridas;
- o seu compromisso de não aumento da renda nem desalojamento do agregado familiar
residente na habitação, a pretexto das melhorias efectuadas e após a conclusão destas.
c) – Não ser proprietário, arrendatário ou possuir o candidato, individualmente, ou o seu
agregado familiar, sob qualquer título, outro bem imóvel destinado à habitação, para além
daquele que é objecto do pedido de apoio, na área do município ou noutro concelho.

2 – Os beneficiários não poderão candidatar-se mais do que uma vez para o mesmo tipo de
intervenção, no prazo mínimo de 4 anos, independentemente da habitação a que respeita o
pedido, salvo em casos excepcionais de extrema gravidade, devidamente comprovados.
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Artigo 16º
Condições específicas de atribuição dos apoios
1 – Os critérios específicos de selecção são aplicados segundo duas vertentes:
a) – Em relação ao agregado familiar:
Dimensão do agregado familiar (adaptação do espaço ao agregado);
Situações com pessoas dependentes ou deficientes (Eliminação de barreiras
arquitectónicas).
b) – Em relação às carências habitacionais.

2 - Em igualdade de circunstâncias privilegiam-se as famílias nas seguintes condições:
a) – Onde existam deficientes motores;
b) – Onde existam famílias numerosas com menores a cargo;
c) – Onde existam utentes do Serviço de Apoio Domiciliário;
d) Onde existam beneficiários do RSI (Rendimento Social de Inserção), com programa
de inserção na área da habitação.

3 - A análise das situações referentes às necessidades das obras é feita pelos técnicos do
Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Cuba.

4 – Os apoios a conceder devem ter em conta a rentabilização dos gastos.

Artigo 17º
Acompanhamento Técnico
.
1 – A execução das obras apoiadas, é objecto de acompanhamento e avaliação pelo
Gabinete Técnico, de modo a garantir o efectivo cumprimento do plano e orçamento da obra.
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2 – Os beneficiários do apoio têm de apresentar no Gabinete de Acção Social os
comprovativos dos pagamentos respectivos (materiais e mão-de-obra), mediante os quais o
Serviço de Contabilidade emitirá a respectiva Ordem de Pagamento a favor do beneficiário.

CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 18º
Dúvidas e omissões

Todas as dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente regulamento são
resolvidas pela Câmara Municipal de Cuba.

Artigo 19º
Confidencialidade

Todos os técnicos intervenientes no processo de atribuição dos apoios sociais previsto no
presente regulamento, devem assegurar a confidencialidade dos dados pessoais constantes
nos processos individuais dos candidatos/beneficiários e limitar a sua utilização aos fins a
que se destina.

Artigo 20º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias após a sua publicação nos
termos legais.
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