


1ff\c^----o'

h
-''./7 -/ 

e

./ '22,'Z=d)
M
\E

REGUI-AMENTO DE INCENTIVO A NATALIDADE

UNIAO DAS FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMIA E MBACAL

CONCELHO DE PENEIA

ponto 1 - Considerando que a diminuigSo da Natalidade nos territ6rios do Interior 6 uma

problemStica muito #ria e preocupante para a sociedade portuguesa em geral;

ponto 2 - Considerando que o envelhecimento e o decr6scimo populacional tem dado

oiig.* a consqu€ncias negativas para o desenvolvimento social e econ6mico local;

ponto 3 - Considerando que n5o t8m sido tomadas medidas concretas de dmbito nacional

que invertam ou atenuem esta situag5o;

ponto 4 - Considerando a relevSncia que o Poder local assume na proximidade irs

populag6es, nomeadamente na melhoria das suas condigdes de vida e combate a

situagao de car€ncia, atrav6s de politicas de acEao social;

ponto 5 - Considerando a necessidade apoiar a familia, atravds da educagSo das criangas

e jovens;

0 Executivo desta lunta de Freguesia, ao abrigo do disposto no artigo 24to da

constituigSo da Rep0blica Portuguesa, da allnea a), do n.o2, do artigo 53o e alinea b)

do n.o4 do artigo 640, ambos da Lei !69199, de 18 de setembro, na redagSo dada pela

Lei n.o 5-N2oA2, de 11 de Janeiro, aprova o presente regulamento, com. a primeira

alteraeSo ao regulamento que foi apresentado e aprovado em 'f"UlaJ'lo[f,'

Attigo 10

Ambito e Objectivo

O presente regulamento aplica-se ir 6rea geogrSfica da UniSo das Freguesias de S5o

Miguel, Santa Eufdmia e RabaEal, Concelho de Penela, Distrito de Coimbra, diz respeito

ao Incentivo de Apoio ir Natalidade a Ser concedido por esta entidade'
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Aftigo 20 
,*,

BeneficiSrios *
SEo benefici6rios os indivfduos isolados ou inseridos em agregado familiar, residentes no ts
territ6rio da UniSo das Freguesias, desde que preencham os requisitos estipulados'

Artigo 3o

CondiEdes de atribuig5o

S5o beneficiSrios os individuos isolados ou inseridos em agregado familiar, residentes no

territorio da UniSo das Freguesias, desde que preencham os requisitos de seguida

elencados:

l.Podemrequererosapoiosconstantesdopresenteregulamento:

a) os dois prqenitores em conjunto, caso sejam casados ou vivam em uniSo de

facto, nos termos da Lei;

b)oprogenitorquecomprovadamentetiveraguardadacrianga;

2 - Para a atribuiGo do aPoio

nomeadamente:

a) o(s) rquenent{s) derrem possuir residencia alqadamente permanente no

tenibrio da uni6o das Fregue;ias de s Migud, sanE Eufi*nia e Rabagal;

b) o(s) rcquerente(s) dodm) fonreer todo6 os documenbs de identificaso

solicitados, as=imcomO Os dOcumerfuS recesdric para comprovar os requisitos

acima mencionadm;

Artigo 40

O Inentivo i Natalidade

1 - o Incentivo i l,lahlidade FaE-se de uma retaso 0nica, sernprc que ocora o

nascimento de uma crianga;

2 - Para beneficiar deste apolo {s) requerente(s) deverSo satisfazer os requisitos do

AttiEo 3o do Presente regulamenb;

3 - O subsidio a atribuir tem o ralor mmetfrio de 100.00€ (rem euros), Felo nascimento

de cada fllho;

4 - o valor do subsidio 6 en@ue por meio de cheque hncSrio;

5 - Tendo por base o aordo elebrado, o apoio concedido prmite ao(s) beneficiarids)

u uGrt rj simul€ns de uma mnE barriria a prazo, em nome da crianEa, em

in tituigao bancaria existente no tenit6rio da Uni5o de Fregusias de S5o Miguel, Santa

devem ser preenchidas as seguintes condig6es,
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Euf€mia e Rabagal, nos termos do protocolo a estabelecer entre a lunta de Freguesia e 
&#,'

a instituifro banc6ria; "/'

6 - Ao depositar o cheque (s) na instituiEso bancSria referida, a mesma presta-se a $
realizar um reforEo monet6rio nos termos protocolados'

Artigo 50

Candidaturas

1 - A candidatura a este incentivo 6 instruida presencialmente, atrav6s da desloca9So

do(s) interessado(sj i ieoe da Junta de Freguesia, sita em Rua de Coimbra n'o8' 3230-

284 Penela, onde deverf entregar a seguinte documentaEso comprovativa da sua

elegibilidade:

a) C5pia da CertidSo de Nascimento da crianga ou documento comprovativo de

registo;
b) Documento comprovativo da morada do (s) progenitor(es), nomeadamente uma

c6pia de uma factura de agua/electricidade, com menos de 3 meses;

c) Outros documentos que se considerem nsessSrios para a verificagSo das

condig6es elencadas no artigo 30'

Artigo 60

Prazos de Candidatura

1 - A Candidatura poderd ocorrer no prazo mSximo de 12 meses aps o nascimento da

Crianga.

Artigo 70

DecisSo e Prazo de Reclamagdes

1 - Todos os candidatos serao informados, por escrito, do deferimento ou

indeferimento, no prazo de um m6s apos a apresentagSo da candidatura'

z - caso a proposta de decisfio seja de indeferimento, o requerente ou

requerentes podem reclamar no prazo de dez dias (teis, apos a recegao do of(cio

de decis6o.

3 - As reclamag&s deverao ser dirigidas ao Presidente da lunta de Freguesia da

Uni6o das Freguesias de sao Miguel, santa Euf6mia e Rabagal'

4 - A reavaliaEso dO processo e o resultado da reclamagSo ser6 posteriormente

comunicado ao requerente no prazo de dez dias riteis.

I ,C\c-l"1
4+'); r"

4V/Gn



ry-w*mw; 7q
An.lise e arquivo de candidatura 

rra Erm, racia. G
1 - A candidatura 6 analisada pelos servigos competentes da lunta de Freguesia;

2 - A presidancia da Junta, valida as condigSes de elegibilidade do(s) requerente(s);

3 - Os documentos comprovativos das candidaturas e da el4ibilidade deste apio ficarao

arquivados nos servigos da lunta de Freguesia'

Artigo 90

FiscalizagSo

1 - A lunta de Freguesia pde requerer a qualquer momento uma prova id6nea'

com provativa dos documentos apresentados pelo(s) requerente(s);

2 - Ao comprovar-se a eventual prestagao de dslarag6es falsas, PoId al6m do respectivo

procedimento .ri*init, ser6 exigida a devolugSo do montante do subsfdio

Artigo 10o

Omiss6es

Todos os casos omissos serao resolvidos por deliberaqio da lunta de Freguesia'

Depois de aprovado pelo Executivo da lunta de Freguesia da UniSo das Freguesias de

S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal, o documento 6 apt"s"ntado ir deliberacSo da

Assembleia oe rreguesia, entrando em vigor no dia posterior d data da publicagao em

Di5rio da ReP[blica.

Aprovado em reuni5o do Executivo em237t i''u*t-'1202!

A Presidente da lunta da Uni6o das Freguesias

A Secretdria da lunta



A Assembreia da Unido das Freguesias de s5o Miguer, santa Euf6mia e RabaEal, deliberou

pela dispensa da Consulta P0blica, prevish no ittigo 101, do Decreto-Lei 4120L5' de7

de janeiro, porque o presente regulamento n6o coniem disposig6es que afetam de modo

direto e imediato direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadSos'

Aprovado em Assembleia de Freguesia de gpldeeenbade 2021

de FreguesiaO Presidente da Mesa da
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