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 Regulamento de Apoio Social 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente regulamento aplica-se à área geográfica da Freguesia de Nossa 

Senhora da Tourega. 

 

Artigo 2.º 

Objeto 

1. Constitui objeto do presente documento a regulamentação relativa à 

participação da Junta de Freguesia de Nª Sª da Tourega na prestação 

pecuniária /ou outra dirigida a indivíduos e/ou famílias em situação de 

carência não coberta pelas diferentes respostas sociais existentes. 

2. Este Regulamento pretende garantir a prossecução das ações inerentes ao 

percurso de progressiva promoção, inserção social e autonomização do 

indivíduo e/ou família. 

 

 

 

  



Freguesia de Nossa Senhora da Tourega 2 
 

Artigo 3.º 

Titularidade 

1. São titulares do direito à atribuição a essas prestações, os indivíduos ou 

famílias, residentes e recenseados na Freguesia de Nª Sª da Tourega há pelo 

menos 1 ano, que se encontrem: 

a) Em situação económica considerada de carência; ou 

b) Em condição económica fragilizada por situações isoladas e 

pontuais, quando devidamente comprovadas. 

 

Artigo 4.º 

Situação de Carência 

Carência é a situação do indivíduo e/ou família que, por razões conjunturais 

ou estruturais, apresenta um rendimento per capita inferior à Pensão Social 

do Regime Não Contributivo estipulada a nível nacional, pela Segurança 

Social, representando uma situação de risco ou de exclusão social. 

 

Artigo 5.º 

Situação Pontual 

É considerada situação pontual qualquer acontecimento que resulte em 

alteração económica incomportável pelo indivíduo e/ou família, como 

incidentes (incêndios, inundações, etc.), casualidades (doença, invalidez, 

rutura familiar, etc.) e outras situações de carência estrutural (desemprego, 

etc.). 

 

Artigo 6.º 

Tipologia de Apoio 

1. São passíveis de atribuição de apoios pecuniários / ou outras os seguintes 

elementos imprescindíveis à qualidade de vida do individuo e/ou famílias: 
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a) Alimentação e Higiene; 

b) Despesa de habitação, como renda, água canalizada, eletricidade e 

gás; 

c) Despesas com saúde, medicamentos e tratamentos. 

 

2. O apoio pecuniário deverá ser concedido mediante apresentação 

obrigatória da fatura comprovativa da despesa. 

 

Artigo 7.º 

Procedimentos 

1. O (s) requerente(s) deve(m) facultar os seguintes documentos: 

a) Modelo de requerimento devidamente preenchido; 

b) Fotocópia de Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou 

Passaporte com visto de permanência; 

c) Comprovativo de nº de Contribuinte; 

d) Comprovativo de nº de Segurança Social; 

e) Declaração de IRS do último período; 

f) Comprovativo de incapacidade, quando justificável; 

g) Outros documentos considerados essenciais pelo requerente ou 

requeridos pelo Júri. 

2. O pedido de prestação pecuniária requer entrevista presencial e/ou visita 

domiciliária quando tal se justificar. 

3. A Junta de Freguesia deve encaminhar o processo do(s) requerente(s) 

para as entidades competentes. 

4. O(s) requerente(s) deve(m) apresentar uma Declaração de Compromisso 

de Honra, onde assume(m) a veracidade da informação prestada  e se 

compromete(m) a prosseguir com as ações necessárias ao seu percurso de 

inserção. 



Freguesia de Nossa Senhora da Tourega 4 
 

Artigo 8.º 

Apreciação das Candidaturas 

1. As candidaturas serão apreciadas por um Júri, composto pelo Executivo 

da Junta de Freguesia, mediante consulta de Técnico(a) de Ação Social, 

sempre que possível. 

2. O Júri compromete-se a apreciar e notificar o requerente num prazo 

máximo de 8 dias úteis a contar da data de entrega de todos os elementos do 

requerimento. 

3. O Júri elaborará um relatório composto pelo tipo de apoio concedido e a 

justificação da atribuição, sendo posteriormente anexada a evolução da 

situação do (s) requerente (s). 

 

Artigo 9.º 

Falsas Declarações 

1. A prestação deliberada de falsas declarações implica a imediata anulação 

de qualquer apoio previsto e reposição de importâncias já atribuídas pela 

Junta de Freguesia. 

2. Será ainda sujeito a consequências legais inerentes ao crime de falsas 

declarações. 

 

Artigo 10.º 

Periodicidade 

Todos os apoios presentes no presente Regulamento são de caráter pontual 

e transitório, sendo que os beneficiários do apoio devem ter disponibilidade 

para executar trabalho comunitário na área geográfica da freguesia, se 

solicitado pelo Executivo da Junta de Freguesia, durante o tempo de 

atribuição do apoio.  
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Artigo 11.º 

Recursos 

A Junta de Freguesia, nos termos da Lei, pode formalizar parcerias com as 

entidades competentes da administração central, administração local e 

instituições de solidariedade social, visando o cumprimento do objeto do 

presente Regulamento. 

 

Artigo 12.º 

Relatório Anual 

Anualmente será elaborada uma listagem, com os apoios atribuídos através 

deste Regulamento. 

 

Artigo 13.º 

Confidencialidade 

Todas as pessoas envolvidas na apreciação, gestão e atribuição dos apoios 

sociais previstos no presente Regulamento devem assegurar a 

confidencialidade da informação do processo e limitar a sua utilização para 

os fins a que se destina. 

 

Artigo 14.º 

Disposições Finais 

1. Todas as situações não previstas no presente Regulamento serão 

deliberadas pelo Júri. 

2. Estes apoios, não se constituindo enquanto prestações sociais de direito, 

não são exigíveis judicialmente. 
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Artigo 15.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em 

Edital. 

Aprovado em reunião de Executivo de 09/07/2012. 

Aprovado em reunião Ordinária de Assembleia de Freguesia na sua sessão 

de 18/07/2012. 


