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“Aposta no Futuro e nos Jovens” 
 
 
 

Regulamento 
 

O presente Regulamento tem como objecto a definição das condições de 
atribuição do apoio à natalidade, tendo como pressuposto o combate ao 
despovoamento e o incentivo à natalidade (aumento da população) na Freguesia 
de Nossa Senhora da Tourega. 
Para beneficiar de atribuição da prestação pecuniária, os progenitores têm que 
cumprir as condições do presente Regulamento. 
 
 

Condições de Atribuição 
 

Para beneficiar do incentivo, os progenitores tem que satisfazer, pelo menos 3 
das seguintes condições: 

 Sejam residentes na Freguesia de Nossa Senhora da Tourega há, pelo 
menos, um ano em relação à data de nascimento do(s) descendente(s) 
beneficiário(a); 

 Pelo menos um dos progenitores estar recenseado na Freguesia de Nossa 
Senhora da Tourega há, pelo menos, um ano; 

 Qualquer dos progenitores, caso sejam casados ou vivam em união de facto 
nos termos da lei;  

 O progenitor que, comprovadamente, tiver a guarda da criança; 

 A pessoa singular a quem comprovadamente for atribuído o exercício das 
responsabilidades parentais, concretamente aquele com quem a criança 
residir. 

 

Instrução para o pedido 
 

O pedido de concessão do apoio será efectuado mediante impresso, a fornecer 
na secretaria da Junta de Freguesia, instruído com os seguintes elementos: 

- Certidão de registo nascimento da criança confirmando a sua naturalidade, 
caso não seja natural de Nossa Senhora da Tourega o pedido será 
apreciado pelo Executivo da Junta para decisão; 

- A confirmação da residência do(s) progenitor(es) será efectuada pela Junta 
de Freguesia, através do Recenseamento Eleitoral; 

- Pedido até três (3) meses após a data de nascimento do(s) descendente(s). 
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Forma de Atribuição 
 

O incentivo reveste a forma de atribuição de um subsídio, de prestação única, 
sempre que ocorra o nascimento de uma criança, no valor de 250€ (duzentos e 
cinquenta euros) por nascimento.  

 
Decisão de Atribuição 

 

O processo de candidatura será analisado pelo Executivo da Junta. 
Todos os candidatos serão informados, por escrito, da atribuição ou não do apoio 
requerido.  

 

Entrada em vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua afixação nos 
locais públicos do costume. 

 

Aprovação 
 

A provado pela Junta de Freguesia em ___ de _______ de 2011  
 
 

_____________________________________ 
(Presidente) 

 
_____________________________________ 

(Tesoureiro) 
 

______________________________________ 
(Secretário) 

 
 

A provado pela Assembleia de Freguesia em ___ de  ______ de 2011  
 

__________________________________________ 
(Presidente) 

 
___________________________________________ 

(1º Secretário) 
 

___________________________________________ 
(2º Secretário) 
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Candidatura 
 

1. NOME CRIANÇA 

_______________________________________________________ 
 

Apreciação 

1. A criança encontra-se registada como natural da Freguesia  Sim             Não 

2. O requerimento foi apresentado dentro do prazo    Sim             Não 

3. Os progenitores residem na Freguesia há pelo menos um ano  Sim             Não 

4. Um dos progenitores está recenseado na Freguesia há  

     pelo menos um ano        Sim             Não 

 

5. A criança reside efectivamente na Freguesia    Sim             Não 

 

A presente Candidatura remete-se para a reunião de Junta de Freguesia de 

_____/_____/______. 

A funcionária, ____/____/______  ass. ______________________________ 

 

Despacho 

    Decisão do Executivo: ______________________ 

    Notifique-se os interessados. 
     

      O Presidente da Junta 

 

    ________________________________ 


