Projeto de Regulamento Incentivo à Natalidade

Preâmbulo

Considerando que a família constitui, no atual contexto socioeconómico, um espaço
privilegiado de realização pessoal e de reforço da solidariedade intergeracional, sendo dever do
Estado a cooperação, apoio e incentivo ao papel insubstituível que a mesma desempenha na
comunidade;

Considerando que, as atuais tendências demográficas e as que se preveem para as décadas
vindouras se traduzem num decréscimo significativo da taxa de natalidade, fará sentido
implementar um conjunto de medidas especificamente direcionadas para as famílias, criando
incentivos adicionais, no sentido de controlar e contrariar essa realidade e os problemas dela
resultantes.

Considerando que o envelhecimento populacional tem provocado uma forte distorção na
pirâmide geracional, com consequências negativas no desenvolvimento económico;

Considerando a crescente intervenção dos Municípios no âmbito das políticas de ação social,
no sentido de promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes;

Considerando o interesse do Município em promover incentivos específicos que conduzam,
por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à fixação e melhoria das condições de vida de
jovens famílias no Concelho, apresenta-se agora uma medida que visa contribuir para a melhoria
das condições de vida dos recém-nascidos de Sousel;

Neste contexto, e numa tentativa de mitigação das consequências destas problemáticas,
entendeu a Câmara Municipal de Sousel proceder à criação de um incentivo à natalidade com
vista a poder inverter a situação atual, relativa aos nascimentos, promovendo a melhoria das
condições de vida da população, especialmente das crianças nos primeiros meses de vida.
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Para a elaboração do presente Regulamento foi feita uma ponderação dos custos e benefícios
das medidas previstas, em cumprimento do artigo 99.º do Código de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e numa tentativa de
mitigação das consequências destas problemáticas, entendeu a Câmara Municipal de Sousel
proceder à criação de um incentivo à natalidade com vista a poder inverter a situação atual,
relativa aos nascimentos, promovendo a melhoria das condições de vida da população,
especialmente das crianças nos primeiros meses de vida, medidas que apesar do custo que
possuam, se revelam benéficas para o desenvolvimento social do Concelho.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, tendo
como leis habilitantes a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º conjugada com a alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, propõe-se a aprovação do presente Projeto de Regulamento de Incentivo à Natalidade.

ARTIGO 1.º
Âmbito e objetivo
O presente Regulamento estabelece as normas de atribuição do incentivo à natalidade no
Município de Sousel.

ARTIGO 2.º
Aplicação e beneficiários
1. O presente regulamento aplica-se às crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2016.
2. São beneficiários os indivíduos isolados ou inseridos em agregados familiares, residentes há
mais de dois anos, no Município de Sousel e desde que preencham os requisitos constantes no
presente regulamento.
3. Podem requerer o incentivo à natalidade:
a. Os progenitores, em conjunto, caso sejam casados ou vivam em união de facto, nos
termos da lei;
b. O/a Progenitor/a que, comprovadamente, tiver a guarda da criança;
c. Qualquer pessoa singular a quem, por decisão judicial ou administrativa das entidades
ou organismos legalmente competentes, a criança esteja confiada.
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ARTIGO 3.º
Condições gerais de atribuição
São condições de atribuição do incentivo:
1. Que a criança se encontre registada como natural do Concelho de Sousel;
2. Que os requerentes do direito ao incentivo residam no Concelho de Sousel, no mínimo, há 2
(dois) anos contínuos, contados na data do nascimento da criança e que estejam recenseados
no Concelho nos 12 meses anteriores à data da candidatura;
3. Que a criança resida efetivamente com o requerente ou requerentes;
4. Que o requerente ou requerentes do direito ao incentivo não possuam, à data da candidatura,
quaisquer dívidas para com o Município, Segurança Social e Autoridade Tributária.

ARTIGO 4.º
Candidatura
A candidatura ao incentivo à natalidade será instruída com os seguintes documentos, a
entregar no serviço de atendimento, da Câmara Municipal de Sousel:
1. Formulário, disponível para o efeito nos serviços municipais ou em www.cm-sousel.pt,
devidamente preenchido;
2. Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão do requerente ou requerentes e
restantes elementos do agregado familiar;
3. Fotocópia da certidão de nascimento ou documento comprovativo do registo da criança;
4. Em casos em que a criança esteja confiada a pessoa singular por decisão judicial ou
administrativa das entidades ou organismos legalmente competentes, deverá ser entregue
documentação que o ateste;
5. Fotocópia do N.º Contribuinte do requerente ou requerentes;
6. Certidão de eleitor com a data de inscrição, a solicitar na Junta de Freguesia;
7. Certidão comprovativa do domicílio fiscal atestando a residência no Concelho de Sousel, no
mínimo há 2 (dois) anos contínuos, a solicitar no serviço de finanças.
8. Comprovativo de não divida da Segurança Social;
9. Comprovativo de não dívida da Situação tributária;
10. Registo Criminal.

Município de Sousel | Ação Social

ARTIGO 5.º
Prazos de candidatura
A candidatura deve dar entrada nos serviços municipais, contendo todos os documentos
mencionados no artigo 4º.

ARTIGO 6.º
Apreciação das candidaturas
1. As candidaturas serão apreciadas, pela sua ordem de entrada, no final de cada mês e deverão
ser alvo de homologação no mês seguinte, por parte do Presidente da Câmara, tendo em conta
informação prestada pela Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos.
2. A comprovada prestação de falsas declarações implica o indeferimento do processo ou o
reembolso do montante do incentivo atribuído.
3. Em caso de dúvidas, os serviços municipais podem efetuar diligências complementares que se
considerem adequadas ao apuramento da veracidade das informações prestadas para avaliação
do processo.

ARTIGO 7.º
Decisão
O requerente ou os requerentes serão informados por escrito, devendo em caso de
indeferimento ser esclarecidos os fundamentos da não atribuição.

ARTIGO 8º
Despesas elegíveis
1. São elegíveis todas as despesas realizadas em bens e ou serviços considerados
indispensáveis ao desenvolvimento da criança, consultas médicas, medicamentos, Vacinas
não contempladas no Plano Nacional de vacinação, artigos de higiene, puericultura,
mobiliário, alimentação, vestuário e calçado.
2. O Município reserva-se ao direito de, perante despesas apresentadas referentes a bens ou
produtos que suscitem dúvidas quanto à sua elegibilidade, analisar e decidir sobre as
mesmas.
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ARTIGO 9.º
Apresentação de documento comprovativo da realização da despesa
1. Após receção de decisão de aprovação da candidatura, o requerente ou os requerentes
deverão apresentar o(s) documento(s) comprovativo(s) da realização da despesa
(faturas/recibo, recibo ou venda a dinheiro) devidamente identificado e discriminado;
2. As faturas mencionadas podem respeitar a compras efectuadas entre os três meses anteriores
ao nascimento e a data em que a criança completa os 12 (doze) meses de vida.

ARTIGO 10º
Apoios concedidos
O incentivo à natalidade, como o valor máximo de 1.880,00€ por criança, efetua-se através de
atribuição dos seguintes apoios:
1. Cabaz constituído com produtos essenciais para os primeiros cuidados dos recém-nascidos no
valor de 50€;
2. 250€ Contra reembolso, após entrega de faturas referentes a serviços ou produtos de
puericultura, medicamentos, consultas de pediatria, vacinas não contempladas no Plano
Nacional de vacinação, artigos de higiene, mobiliário, alimentação e vestuário, adquiridos no
comércio local do concelho de Sousel;
3. Comparticipação de 50% dos encargos relacionados com Creches das IPSS’S do Concelho,
até ao limite máximo de 33,5€, sendo o reembolso efetuado trimestralmente mediante entrega
dos comprovativos de pagamento respetivos e validação dos serviços competentes.
4. Comparticipação de 50% dos livros escolares até ao 4º ano de escolaridade, sendo o
reembolso efetuado mediante apresentação de documentos que comprovem a despesa com os
manuais até ao final do ano letivo correspondente;
5. Redução de 50% da mensalidade na modalidade de natação para bebés;
6. Equiparação ao tarifário social da água pelo período de um ano.
7. Majoração da comparticipação para 75% relativos às mensalidades de iniciação no polo da
Escola de Artes do Norte Alentejano em Sousel.
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ARTIGO 11.º
Desconhecimento ou má interpretação do regulamento
O desconhecimento ou a má interpretação do presente regulamento não poderão ser invocadas
para justificar o não cumprimento das suas disposições, nem isentam os infratores das sanções
que lhe sejam aplicáveis.

ARTIGO 12.º
Alterações ao regulamento
O presente regulamento poderá sofrer, a todo o tempo, e nos termos legais, as alterações
consideradas indispensáveis.

ARTIGO 13.º
Dúvidas e omissões
1. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão resolvidas pela Câmara Municipal de
Sousel.
2. A competência referida no número anterior pode ser delegada no presidente da Câmara
Municipal.

ARTIGO 14.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento produz efeito após a sua publicação.
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