CÂMARA MUN ICIPAL DE SOUSEL

Re
egulamento
o Cartão Jovvem Municipal
Preâmbulo

á
da ju
uventude e atendend
do às
Conssiderando o investimento muniicipal na área
caraccterísticas demográficcas do cooncelho, no
omeadamente no quue respeita ao
enveelhecimento
o populacio
onal, impoorta investtir em facctores quee promovaam o
desenvolvimentto sustentáável do co ncelho, como também, o acessso equitativo e
equillibrado das populaçõess mais jovenns a bens e serviços.

É objjectivo do presente Regulamentoo, conceder benefícios à populaçção mais jo
ovem,
que lhes permita, por um lado, partticipar maiss activamen
nte na vidaa social, cultural,
desp
portiva e reccreativa do concelho ee, por outro
o, aceder a um
u conjuntto de reduçções e
isençções em seerviços presstados pelaa autarquia,, bem como proporcioonar um acesso
mais facilitado ao
a Ensino Su
uperior.

Para a elaboraçção do pressente Regu lamento fo
oi feita uma
a ponderaçção dos cusstos e
beneefícios das medidas previstas,
p
eem cumprim
mento do artigo 99.ºº do Códiggo de
Proceedimento Administrat
A
ivo, aprovaado pelo De
ecreto‐Lei n.º
n 4/2015, de 7 de jan
neiro,
em q
que se con
nsidera que
e apesar doo investime
ento municipal na áreea da juven
ntude
possuir um custto real e ind
direto para a autarquia, verifica‐se
e que os bennefícios socciais e
econ
nómicos são
o sobejame
ente superriores aos custos
c
supo
ortados, prrevendo‐se uma
maio
or participaçção dos jove
ens nas ativvidades da região.
r

Assim
m, ao abrigo
o do dispossto no artigoo 241.º da Constituição da Repúbblica Portugguesa,
tendo como leiss habilitante
es a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º conjugaada com a alínea
a
k) do
o n.º 1 do artigo
a
33.º do
d Regime JJurídico das Autarquia
as Locais, approvado pe
ela Lei
n.º 775/2013, de 12 de se
etembro, ppropõe‐se a aprovação do preseente Projetto de
Regu
ulamento Caartão Jovem
m Municipall.
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Artigo 1.º
Objeto
O presente Reegulamento
o estabelecce as norm
mas de utilização doo cartão Jovem
Municipal destinado aos jo
ovens resideentes no co
oncelho de Sousel há m
mais de um
m ano,
com idades com
mpreendidass entre os 116 e os 29 anos.

Artigo 2.º
Emissão
1 ‐ O cartão Jovvem Municip
pal tem um
m custo de 5€
5 conforme
e estabeleccido na tabe
ela de
preço
os em viggor e seráá emitido pela Câmaara Municiipal de Soousel, med
diante
comp
provação da residência do requeerente e do preenchim
mento da reespetiva fich
ha de
inscrrição (Anexo
o 1).
2 – EEm caso de perda ou extravio
e
doo cartão, a Câmara
C
Municipal passsará uma 2.ª
2 via
que d
de acordo com
c
a tabela de preçoss em vigor terá
t
o custo de 3€.

Artigo 3.º
Instru
ução de pro
ocesso
Para a emissão do
d Cartão Jovem Muniicipal é necessária a ap
presentaçãoo dos seguin
ntes
umentos:
docu
a) Fo
ormulário prróprio a fornecer peloss serviços de atendime
ento da autaarquia ou na
juntaa de freguessia da área de residênccia
b) Fo
otocópia do bilhete de identidade ou Cartão do
d Cidadão;
d) Um
ma fotograffia atual tipo passe;
e) Deeclaração de
d atestado
o que compprove residência no co
oncelho dee Sousel há pelo
meno
os um ano;
f) Comprovativo
o de matricu
ula no Ensinno Superior Público (ca
aso aplicáveel);
g) Co
omprovativo
o de aprove
eitamento eescolar (caso
o aplicável)
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Artigo 4.º
Validade
1 ‐ O Cartão Jovvem Municip
pal é válido a partir do momento em que é a dquirido.
2 – O Cartão é válido
v
em to
odo o territóório do Con
ncelho de So
ousel.

Artigo 5º
Cessa
ação do dirreito de utilização do cartão
c
onstitui cau
usa de cessaação do direeito de utilizzação do Ca
artão Jovem
m Municipall:
1 ‐ Co
a) Faalsas declaraações para obtenção
o
d o cartão;
b) Alteração de residência para outro Concelho;
c) Trransferênciaa do recen
nceamento eleitoral para
p
outro Concelho (maiores de
d 18
anoss);
d) Tirrar qualqueer tipo de prroveito do ccartão que não
n esteja no
n âmbito ddo regulame
ento;
e) Inccumprimen
nto das obrigações esti puladas no regulamento;
f) O b
beneficiário
o apresente irregularid ades nos paagamentos ao Municíppio;

Artigo 6.º
Condiçções de Utilização
1 – O Cartão Jovem Mu
unicipal é vvalidamente utilizávell em todoss os locaiss que
osten
ntem o dístico do referrido cartão devidamen
nte autenticcado pela Cââmara Mun
nicipal
de So
ousel.
2 – O Cartão Jo
ovem Municcipal é um ttítulo pesso
oal e intranssmissivel, nnão podend
do em
caso algum, ser revendido
o ou empreestado. As vantagens concedida s destinam
m‐se à
aquissição de bens ou serviçço, sendo o seu uso exclusivo ao titular do Caartão.

Artigo 7.º
Vantagenss
1 – O uso do Cartão Jovem Municipal concede as seguintes vantagens:
v
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a) Deescontos no
n uso de
e equipam
mentos e infraestrutu
uras, atividdades culturais,
deesportivas e recreativaas organizaddas pela Câm
mara Municcipal de Souusel, tais como:
I.

F
Festa
da Juvventude de Sousel ‐ 50%
% no bilhete geral

II.

T
Torneio
de Futsal
F
de Soousel – 20% no bilhete geral

III.

C
Cinema
– 25
5% no bilhette geral

IV.

S
Semana
Culttural de Souusel – 25% no
n bilhete geral
g

V.

U
Utilização
daas Piscinas M
Municipais ‐ 20% no biilhete geral

VI.

P
Poderão
serr objeto de ddescontos outros
o
even
ntos realizaddos pela Cââmara
M
Municipal
de
d Sousel a inda que não
n estejam
m mencionaados nas allíneas
a
anteriores

b) Deesconto dee 10% nass taxas e licenças paara obras, em habitaação do titular,
ap
presentação
o prévias, apreciações de pedidoss de licençass, autorizaçções, parece
eres e
ou
utros atos referentes
r
a:
a
I.

O
Obras
de edificação

II.

O
Obras
de de
emolição

III.

U
Utilização
de
e Edifícios e suas fraçõ
ões

IV.

M
Mera
comun
nicação préévia em mattéria de urbanização e edificação

V.

P
Prorrogação
o de prazo

c) Os desconto
os mencion
nados na aalínea b) poderão
p
serr cumulativvos com outros
o
ontuais concedidos porr despacho próprio.
deescontos po

poio de 10
0% no pagamento dass propinas para
p
o caso
o de Jovenss estudante
es do
d) Ap
En
nsino Superrior Público, com aprovveitamento
o Escolar. Po
oderão canddidatar‐se a este
tip
po de apoio, os estud
dantes que mudem de
e curso, na
ao podendoo, no entan
nto, a
bo
olsa ser attribuida por um perioodo superio
or ao da duração
d
doo curso em
m que
in
nicialmente ingressaram
m.
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I.

O reembolsso é efetuaado median
nte apresen
ntação de documento
o que
a
ateste
o paggamento efeetuado pelo
o requerentte.

II.

A Câmara municipal
m
iráá solicitar os elemento
os necessáriios para afe
erir as
c
condições
ve
erificadas nnos números anterioress.

Artigo 8.º
Dúviidas e Omisssões
Todaas as dúvidas ou omisssões suscittadas da in
nterpretação e aplicaçção do presente
regulamento seerão resolvvidas peloss orgãos co
ompetentes, nos term
mos da lei das
petências das autarquiias locais.
comp

Artigo 9.º
Enttrada em Viigor
O preesente regu
ulamento entra em viggor no dia útil
ú imediatamente subbsequente à sua
aprovação pela Câmara Mu
unicipal.



