JUNTA DE FREGUESIA DE FAFE

REGULAMENTO
PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS
DE EMERGÊNCIA A
AGREGADOS FAMILIARES
–
“FUNDO DE EMERGÊNCIA
SOCIAL”

Preâmbulo

Considerando a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a promoção
de políticas públicas que promovam o acesso efetivo aos direitos
sociais, à satisfação das necessidades dos que vivem em situações
difíceis, que invertam ciclos de pobreza e desigualdade e que
permitam solucionar vulnerabilidades e situações de emergência
social é uma prioridade da Junta de Freguesia de Fafe, que define
especificamente a manutenção e o desenvolvimento do Fundo de
Emergência Social, designadamente na vertente de apoio às
famílias.

O Fundo de Emergência Social de Fafe é um apoio de natureza
excecional a atribuir a agregados familiares carenciados em
situação de emergência habitacional grave e/ou situação de
carência económica emergente, que residam na Freguesia de Fafe
e que nela sejam eleitores.

Artigo 1.º
Âmbito e Objetivo
1 – O presente Regulamento visa definir as condições de acesso
aos apoios sociais a conceder pela Junta de Freguesia de Fafe,
articulando com as Instituições da Freguesia e com o Município
de Fafe.
2 – Têm direito a pedir este apoio extraordinário os agregados
familiares residentes na Freguesia de Fafe, que se encontrem
numa das seguintes situações:


Risco elevado e confirmado de perda iminente da habitação,

por impossibilidade de pagamento de renda ou prestação da casa
na sequência de desemprego e ausência do respetivo subsídio, ou
diminuição súbita de rendimentos provenientes de prestações
sociais;


Em

situação

de

carência

económica

emergente,

designadamente decorrente de despedimento e ausência do
respetivo subsídio, ou diminuição súbita de rendimentos
provenientes de prestações sociais.
3 – Os agregados familiares que se encontrem nas situações
identificadas nos pontos anteriores não devem beneficiar através

de nenhum membro do seu agregado familiar, de outros apoios
habitacionais, prestações sociais ou extraordinários concedidos
para os mesmos fins e pelos mesmos fundamentos.
4 – As despesas consideradas elegíveis no âmbito do Fundo de
Emergência Social de Fafe para efeitos de apoio e mediante
apresentação de fatura/recibo, são apresentadas pelos seguintes
parâmetros:


Renda de casa em habitação privada, água, eletricidade ou

gás;


Medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou

outras despesas de saúde, prescritos através de receita médica ou
acompanhados de declaração médica;


Encargos com educação de filhos menores dependentes do

agregado familiar;


Géneros alimentares básicos, desde que inexistam na

freguesia outras respostas sociais que os consigam prestar.
Artigo 2.º
Condição para atribuição de apoios, procedimentos
1 – O Fundo de Emergência Social é diagnosticado tendo por
base os seguintes elementos:



Considerando

o

Rendimento

Mensal,

apoiado

no

Rendimento Monetário Líquido (Mensal) e no número de
elementos do Agregado Familiar;


Ter idade superior a 18 anos, não possuir bens imóveis e não

beneficiar de outros apoios sociais para o mesmo fim;


Rendimento Monetário Líquido (Mensal) é o rendimento

monetário obtido pelos agregados e por cada um dos seus
membros, proveniente do trabalho (trabalho por conta de outrem e
por conta própria), de outros rendimentos privados (rendimentos
de capital, propriedade e transferências privadas), das pensões e
outras transferências sociais, após dedução dos impostos devidos
e das contribuições para a segurança social.


Agregado Familiar, considera-se, na generalidade, como

agregado familiar o grupo de indivíduos, vinculados por relações
jurídicas familiares, que vivem em comunhão de mesa e habitação
com o requerente e em economia familiar com o mesmo.

Ao resultado do diagnóstico anterior, serão apreciados os
eventuais

encargos/despesas

efetivamente

suportados

pelo

agregado familiar (contra a apresentação de documentos
comprovativos).
2 – A Junta de Freguesia de Fafe efetua as devidas diligências
apurando todas as situações verificadas. Reunirá a documentação
necessária e elabora uma proposta para apreciação, discussão e

votação em reunião de executivo, considerando sempre que serão
casos pontuais, para resolução de situações excecionais, com cariz
profundo de emergência social.
3 – A proposta é organizada no âmbito de apuramento das
diversas diligências averiguadas e deverá incluir a documentação,
fundamental para a elaboração da mesma, bem como deverá
conter a cabimentação orçamental para o apoio designado e
apreciado/discutido em votação em reunião de executivo.
Artigo 3.º
Confidencialidade
Deve assegurar-se a confidencialidade de todos os dados pessoais
dos requerentes e beneficiários destes apoios.
Artigo 4.º
Instrução do processo
1 – Com o pedido de apoio do Fundo de Emergência Social da
Freguesia de Fafe os documentos que devem ser entregues são:


Declaração própria para o efeito;



Fotocópia da última declaração de IRS apresentada,

acompanhada da respetiva nota de liquidação ou cobrança,

relativa a todos os elementos do agregado que a isso estejam
obrigados;


Caso não possuam declaração de IRS, em virtude de não

estarem obrigados à sua entrega, deverão apresentar Certidão de
isenção emitida pelas Finanças;


Documentos comprovativos de rendimentos ou condições

relevantes para famílias monoparentais, documento comprovativo
do valor da pensão de alimentos dos menores ou, na falta deste,
declaração sob compromisso de honra, do valor auferido;


Documento comprovativo de recebimento de qualquer

prestação

social

permanente

ou

eventual

(subsídio

de

desemprego, subsídio social de desemprego, rendimento social de
inserção, complemento solidário de idosos ou outros apoios à
família;


Documento comprovativo de recebimento de pensão de

reforma, de velhice, de invalidez ou sobrevivência;


Documento comprovativo de grau de incapacidade igual ou

superior a 60 %, se existir;


Documentos comprovativos da existência dos encargos.
Artigo 5.º
Atribuição de Subsídio

O valor atribuído está dependente das possibilidades financeiras
da Junta de Freguesia de Fafe, bem como da decisão do
Executivo.
Artigo 6.º
Obrigações dos Beneficiários
1 – Os beneficiários deste apoio social devem informar a Junta de
Freguesia de Fafe de todas as circunstâncias que podem alterar
esta sua situação, bem como mudança de residência, caso se
verifique, apoios de outras entidades, agregado familiar, etc..
2 – Os beneficiários deste apoio devem apresentar os
comprovativos de pagamentos dos respetivos encargos à Junta de
Freguesia de Fafe.
Artigo 7.º
Omissões
1 – Em casos omissos há lugar à devolução do apoio do Fundo de
Emergência Social: na prestação de falsas declarações para o
apuramento das condições de acesso, assim como no que se refere
ao uso das verbas já atribuídas para fins diversos dos constantes
na respetiva candidatura, implicam a devolução integral e

imediata

dos

montantes

pagos,

sem

prejuízo

das

responsabilidades civis ou criminais que ao caso couberem.
2 – Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos
por deliberação do Executivo da Junta de Freguesia de Fafe.
Artigo 8.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor após a aprovação pelo
Executivo da Junta de Freguesia de Fafe e Assembleia de
Freguesia de Fafe, sendo para tal considerados todos os
contributos para a elaboração deste Regulamento.

Aprovado em Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de
Fafe em 16/01/2018.

Aprovado em Assembleia de Freguesia de Fafe em 16/02/2018.

