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Primeira Alteração e Aditamento ao Regulamento Muni cipal do Fundo de 

Emergência Social 
Nos termos e para os efeitos legais torna-se públic o que, a primeira 
Alteração e Aditamento ao Regulamento Municipal do Fundo de Emergência 
Social foi aprovada em sessão da Assembleia Municip al de 23 de dezembro 
de 2020, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada  em sua reunião de 9 
de dezembro de 2020. 
 
Alteração e Aditamento ao Regulamento Municipal do Fundo de Emergência 

Social. 
Nota Justificativa 

Com a publicação, a 13 de dezembro de 2018, do Regu lamento Municipal do 
Fundo de Emergência Social, procedeu-se à definição  e implementação de 
regras e critérios para a prestação de apoio financ eiro e/ou em espécie, 
de caráter urgente e inadiável, a agregados familia res e a pessoas 
isoladas, que vivam em situação socioeconómica de e mergência. 
Passados dois anos, constata-se a necessidade de pr oceder a alguns 
ajustes ao normativo deste diploma, não havendo nen huma alteração no que 
concerne aos custos e benefícios das medidas projet adas. 
Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas  previstas no artigo 
241º, da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas h) e i), do 
nº 2, do artigo 23º, na alínea g), do nº 1, do arti go 25º, conjugado com 
o disposto na alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do  Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal da Praia da Vitória, 
na sua sessão de 23 de dezembro de 2020, sob propos ta da Câmara Municipal, 
na sua reunião de 9 de dezembro 2020, deliberou apr ovar a primeira 
alteração e aditamento ao Regulamento Municipal do Fundo de Emergência 
Social. 

Primeira Alteração e Aditamento ao Regulamento Muni cipal do Fundo de 
Emergência Social. 

Artigo 1º 
Alteração 

É alterada a alínea d), do artigo 2º; a alínea c) e  e), do artigo 3º; o 
nº 1, nº3 e nº 5, do artigo 4º; as alíneas a) e b),  do nº 1, do artigo 
7º; o nº1 e nº 3 do artigo 9º; a redação única do a rtigo 10º passa a ter 
o nº 1; a alínea b), do nº 3, do artigo 12º. 

«Artigo 2.º» 
[…] 

--------------------------------------------------- ------------------: 
a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c )-------------------------------------------------- -----------------;  
d) Despesas dedutíveis — valor resultante da soma da s despesas mensais 
relativas à renda habitacional, crédito habitaciona l, pensões de 
alimentos, e despesas relativas a saúde, educação, consumo de água, luz 
e gás, aferidas a partir da média mensal dos último s três meses;  
e)-------------------------------------------------- -----------------;  
f ) ------------------------------------------------- ------------------.  

«Artigo 3.º» 
[…] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: 
a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c ) Agregados familiares com rendimento per capita superior ao indicado, 
poderão ser elegíveis, desde que esta excecionalida de seja devidamente 
aferida e fundamentada pelos serviços técnicos da C âmara, área da ação 
social;  
d) ------------------------------------------------- ------------------;  
e) Não beneficiem de outro apoio económico ou em esp écie com o mesmo fim 
do seu pedido.  

«Artigo 4.º» 
[…] 

1- As candidaturas podem ser formalizadas, a todo o  tempo, junto dos 
serviços técnicos da Câmara, área da ação social. 
2 ------------------------------------------------- -------------------: 



a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c )-------------------------------------------------- -----------------;  
d)-------------------------------------------------- -----------------;  
e)-------------------------------------------------- -----------------;  
f )-------------------------------------------------- -----------------;  
g)-------------------------------------------------- -----------------.  
3- Os serviços técnicos da Câmara, área da ação soc ial, podem solicitar 
ao requerente para efeito da apreciação do pedido d e apoio, sempre que 
se torne necessário, a apresentação de outros docum entos comprovativos 
das declarações prestadas pelos requerentes ou escl arecimentos quanto 
às mesmas. 
4 ------------------------------------------------- -------------------. 
5- Os requerentes ficam obrigados a comunicar aos s erviços técnicos da 
Câmara, área da ação social, no prazo de dez dias, qualquer alteração à 
sua situação familiar e económica, sob pena da cand idatura não ser 
considerada para efeitos de decisão do apoio. 
6 ------------------------------------------------- -------------------. 

«Artigo 7.º» 
[…] 

1-------------------------------------------------- ------------------: 
a) Despesas fixas mensais de índole habitacional, co mo sejam as efetuadas 
com fornecimento de água, eletricidade e gás, com c arácter excecional;  
b) Despesas com aquisição de material de construção civil e mão de obra 
para a realização de obras de beneficiação habitaci onal, de habitação 
própria e permanente do agregado familiar, carecend o esta rubrica de 
avaliação técnica especializada, pelos serviços com petentes do 
Município;  
c) Revogada;  
d) Revogada; 
e) ------------------------------------------------ -------------------. 
2 ------------------------------------------------- -------------------. 

Artigo 9.º 
[…] 

1- O processo de candidatura é analisado pelos serv iços técnicos da 
Câmara, área da ação social, a quem compete emitir parecer técnico 
devidamente fundamentado, propondo o deferimento ou  indeferimento da 
candidatura. 
2 ------------------------------------------------- -------------------. 
3- Para efeitos do disposto no n.º 1, os serviços t écnicos da Câmara, 
área da ação social, devem realizar uma visita domi ciliária e uma 
entrevista individual, bem como elaborar o respetiv o relatório social, 
a anexar ao processo de candidatura. 
4 ------------------------------------------------- -------------------. 
5-------------------------------------------------- ------------------. 
6 ------------------------------------------------- -------------------. 

Artigo 10.º 
[…] 

1- A prestação pelos requerentes de falsas declaraç ões no âmbito do 
apuramento das condições de acesso, designadamente no que se refere aos 
rendimentos e à situação de carência, bem como o us o das verbas 
atribuídas para fins diversos dos constantes na res petiva candidatura, 
implicam a devolução integral e imediata dos montan tes pagos, sem 
prejuízo das responsabilidades civis ou criminais q ue ao caso 
pertencerem. 

«Artigo 12.º» 
[…] 

1-------------------------------------------------- ------------------: 
a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c )-------------------------------------------------- -----------------;  
d)-------------------------------------------------- -----------------.  
2-------------------------------------------------- ------------------: 
a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c )-------------------------------------------------- -----------------;  
d)-------------------------------------------------- -----------------.  
3-------------------------------------------------- ------------------: 



a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b) Ficar impedido de apresentar candidatura ao FES P raia da Vitória, 
pelo período de dois anos, contado a partir da data  da cessação, sem 
prejuízo de responsabilidade civil ou criminal deco rrentes da prática 
de tais atos.  
4-------------------------------------------------- ------------------. 

Artigo 2º 
Aditamento 

São aditadas as alínea h), i), j) e k) ao nº 2 do a rtigo 4º; as alíneas 
f) e g) ao nº 1, do artigo 7º e os números 2, 3 e 4  ao artigo 10º. 

Artigo 4.º» 
[…] 

2 ------------------------------------------------- -------------------: 
a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c )-------------------------------------------------- -----------------;  
d)-------------------------------------------------- -----------------;  
e)-------------------------------------------------- -----------------;  
f )-------------------------------------------------- -----------------;  
g)-------------------------------------------------- -----------------;  
h) Certidão comprovativa da situação contributiva r egularizada perante 
as finanças do candidato; 
i) Declaração emitida pela Repartição de Finanças c omprovativa de que 
os membros do agregado familiar respetivo não possu em nenhum dos bens 
enunciados no artigo 3º alínea f); 
j) Documento comprovativo de encargos financeiros r esultantes da 
aquisição de automóvel para fins laborais; 
k) Declaração emitida pela Agência de Qualificação,  Emprego e Trabalho 
de Angra do Heroísmo, nos casos em que algum dos me mbros do agregado 
familiar se encontre numa situação de desemprego. 

«Artigo 7.º» 
[…] 

1-------------------------------------------------- ------------------: 
a)-------------------------------------------------- -----------------;  
b)-------------------------------------------------- -----------------;  
c) --------------------------------------------------- ---------------- ;  
d) ------------------------------------------------ -------------------; 
e)------------------------------------------------- ------------------; 
f) Situações de emergência, resultantes de inundaçõ es, incêndios ou 
catástrofes naturais, ocorridas ou iminentes, por r azões de saúde pública 
ou existência de ruína; 
g) Outra finalidade de apoio além dos elegíveis, te rá de ser devidamente 
fundamentada, a ser analisada e aprovada pelos órgã os competentes. 

«Artigo 10.º» 
[…] 

1- ------------------------------------------------ ------------------. 
2- Após a comunicação de atribuição do apoio, o can didato possui o prazo 
máximo de um mês para efetivar a aceitação do apoio , mediante assinatura 
de protocolo. A não assinatura do documento tem com o consequência 
imediata a sua anulação e o mesmo fica impedido de concorrer a qualquer 
apoio durante seis meses. 
3- Após receção da requisição o candidato tem o pra zo de três meses para 
entrega da fatura, sob pena de ficar sem efeito e i nterdito de concorrer 
a qualquer apoio do Regulamento durante dois anos.  
4- No caso de materiais de construção tem o prazo d e seis meses para 
execução das obras de beneficiação da habitação, da ta a contar de 
imediato após o último dia de validade das requisiç ões para a aquisição 
de material, devendo comunicar atempadamente a data  de conclusão das 
mesmas. O não cumprimento deste prazo, sem justific ação atendível, 
implicará a restituição integral do valor pecuniári o referente aos 
materiais atribuídos. 

Artigo 3º 
Revogação 

São revogadas as alíneas c) e d), do nº 1 do artigo  7º 
Artigo 4º 

Republicação 
É republicado em anexo o Regulamento Municipal do F undo de Emergência 
Social. 



Artigo 5º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguin te à sua publicação 
no Diário da República. 

Regulamento Municipal do Fundo de Emergência Social  
Nota Justificativa 
O Município da Praia da Vitória tem vindo a impleme ntar com os parceiros 
sociais, de forma concertada e articulada, diversas  medidas no sentido 
de atuar sobre os eventuais fenómenos de pobreza e exclusão nas suas 
múltiplas vertentes valorizando a componente da sol idariedade social, 
visando proporcionar aos seus munícipes, melhores c ondições de vida e 
igualdade de oportunidades, para que lhes seja poss ível o exercício de 
uma cidadania plena. 
Considerando as especificidades sociais e económica s relacionas com o 
acesso a emprego estável e duradouro, aos rendiment os da população e aos 
índices de envelhecimento transversais à Região Aut ónoma dos Açores, 
torna -se evidente e inadiável uma intervenção efic az e proactiva junto 
das famílias e dos indivíduos socialmente mais vuln eráveis. 
Com o propósito de otimizar a resposta social neces sária à situação 
descrita surge o presente Regulamento do Fundo de E mergência Social do 
Município da Praia da Vitória, o qual tem como obje tivo a definição e 
implementação de regras e de critérios para a prest ação de apoio 
financeiro e/ou em espécie, de caráter urgente e in adiável, a agregados 
familiares e a pessoas isoladas, que vivam em situa ção socioeconómica 
de emergência, criando -se, assim, mais um instrume nto de cariz social 
das atribuições do Município. 
As normas regulamentares apresentadas traduzem -se,  visivelmente, na 
obtenção de maior transparência no procedimento de acesso aos apoios em 
causa, permitindo que todos os interessados conheça m e apliquem as regras 
pelas quais este regulamento se rege. 
No que respeita à ponderação dos custos e benefício s das medidas 
projetadas, e dando cumprimento a esta exigência ac entua -se o atual 
contexto económico -financeiro, e porque a ponderaç ão dos custos e 
benefícios das medidas projetadas não exige uma qua ntificação exata dos 
mesmos, sendo que a ponderação dos custos/benefício s deve ser 
complementada pela análise custos/efetividade, a qu al se consubstancia 
na análise e comparação dos diversos interesses em presença, na 
perspetiva de articulação entre a racionalização do s recursos 
disponíveis e a maximização da eficácia das ativida des dinamizadas. 
Ponderados e contemplados os benefícios e os custos  decorrentes da 
aplicação das regras definidas no presente Regulame nto, conclui –se que 
os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, e que 
ponderados os interesses em causa, inexistem custos  que resultem direta 
e imediatamente da sua aplicação. 
Em termos de enquadramento legal, a elaboração do p resente regulamento 
de funcionamento do Fundo de Emergência Social do M unicípio da Praia da 
Vitória, adiante designado — FES Praia da Vitória, tem previsão ao abrigo 
do poder regulamentar próprio que é atribuído às Au tarquias Locais pelo 
artigo 241.º da Constituição da República Portugues a, da alínea h), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e das 
alíneas k ) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013de 12  de setembro.  
Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas  previstas no artigo 
241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas h) e i ) do 
n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado 
com o disposto na alínea k ) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Munici pal da Praia da 
Vitória, em sua sessão ordinária de 16 de novembro de 2018, sob proposta 
da Câmara Municipal, em sua reunião de 5 de novembr o de 2018, deliberou 
aprovar o presente Regulamento.  

Artigo 1.º 
Âmbito e Aplicação 

O FES Praia da Vitória destina -se a disponibilizar  um apoio financeiro 
e/ou em espécie, excecional e temporário a agregado s familiares 
carenciados, em situação de emergência social grave , designadamente no 
âmbito da habitação, dos cuidados de saúde e do apo io à educação das 
crianças e jovens que residam no Município da Praia  da Vitória. 

Artigo 2.º 
Definições 



 
Para efeitos do disposto no presente regulamento, c onsidera -se: 
a) Agregado familiar — conjunto de pessoas constituí do por titular, 
cônjuge ou pessoa que com ele/a viva em condições a nálogas às de 
cônjuges, por parentes ou afins na linha reta ou at é ao terceiro grau 
da linha colateral, bem como pelas pessoas relativa mente às quais haja 
obrigação de convivência ou de alimentação e ainda,  outras pessoas que 
com o/a titular vivam em regime de economia comum;  
b) Rendimento líquido — valor do rendimento do agreg ado familiar, após 
as deduções das contribuições para a Segurança Soci al e outros impostos 
auferido por cada um dos seus elementos;  
c ) Rendimento per capita — valor do rendimento, após o resultado da 
diferença entre o rendimento mensal líquido e a som a das despesas, 
dividido pelo número de pessoas que compõem o agreg ado familiar;  
d) Despesas dedutíveis — valor resultante da soma da s despesas mensais 
relativas à renda habitacional, crédito habitaciona l, pensões de 
alimentos, e despesas relativas a saúde, educação, consumo de água, luz 
e gás, aferidas a partir da média mensal dos último s três meses;  
e) Situação de emergência social — agregados familia res com rendimento 
per capita igual ou inferior a 70 % do IAS — Indexante dos apo ios sociais, 
definido para cada ano.  
f ) Relatório Social — relatório elaborado por técnic o/a de intervenção 
social em que conste obrigatoriamente: identificaçã o dos elementos do 
agregado familiar; avaliação da condição socioeconó mica e apresentação 
de um parecer técnico relativo à pertinência do apo io requerido.  

Artigo 3.º 
Condições de acesso 

Podem ter acesso ao apoio previsto no FES Praia da Vitória todas as 
pessoas que reúnam, cumulativamente, as seguintes c ondições: 
a) Residam no concelho da Praia da Vitória, pelo men os há mais de 6 
meses;  
b) Possuam um rendimento per capita igual ou inferior a 70 % do IAS;  
c ) Agregados familiares com rendimento per capita superior ao indicado, 
poderão ser elegíveis, desde que esta excecionalida de seja devidamente 
aferida e fundamentada pelos serviços técnicos da C âmara, área da ação 
social;  
d) Tenham idade superior a 18 anos;  
e) Não beneficiem de outro apoio económico ou em esp écie com o mesmo fim 
do seu pedido.  

Artigo 4.º 
Processo de candidatura 

1 — As candidaturas podem ser formalizadas, a todo o tempo, junto dos 
serviços técnicos da Câmara, área da ação social. 
2 — O acesso a este apoio é efetuado através de req uerimento/candidatura, 
a disponibilizar pelo Município, dirigido ao Presid ente da Câmara, onde 
conste o apoio pretendido, os fundamentos que o sup ortem, bem como os 
elementos de prova referentes ao requerente e resta ntes elementos do 
agregado familiar, tais como: 
a) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade e docu mento com o número 
de identificação fiscal (NIF);  
b) Tratando -se de cidadão estrangeiro deve apresent ar passaporte ou 
cartão de cidadão e documento de autorização de res idência em território 
português;  
c ) Comprovativo de residência;  
d) Tratando -se de menores, confiados ao abrigo da r egulação das 
responsabilidades parentais, deve o/a requerente fa zer prova de que os/as 
menores estão a seu cargo;  
e) Declaração do IRS do último ano fiscal, acompanha da da respetiva nota 
de liquidação, onde constem todos os elementos do a gregado familiar ou 
certidão de isenção emitida pelos Serviços de Finan ças, caso o requerente 
não esteja legalmente obrigado à entrega da declara ção de IRS;  
f) Documentos comprovativos de todos os rendimentos  auferidos pelo 
agregado familiar, designadamente: documento compro vativo de todos os 
rendimentos e prestações auferidas e documento comp rovativo do valor da 
pensão de alimentos a menores ou, na falta deste e em casos excecionais, 
declaração sob compromisso de honra do valor auferi do;  
g)  Documentos comprovativos das despesas elegíveis, d esignadamente: 
renda habitacional, saúde, educação, pensões de ali mentos e despesas 



relativas a consumo de água, luz e gás (obtidos a p artir da média mensal 
dos últimos três meses);  
h) Certidão comprovativa da situação contributiva r egularizada perante 
as finanças do candidato; 
i) Declaração emitida pela Repartição de Finanças c omprovativa de que 
os membros do agregado familiar respetivo não possu em nenhum dos bens 
enunciados no artigo 3º alínea f); 
j) Documento comprovativo de encargos financeiros r esultantes da 
aquisição de automóvel para fins laborais; 
k) Declaração emitida pela Agência de Qualificação,  Emprego e Trabalho 
de Angra do Heroísmo, nos casos em que algum dos me mbros do agregado 
familiar se encontre numa situação de desemprego. 
3 — Os serviços técnicos da Câmara, área da ação so cial, podem solicitar 
ao requerente para efeito da apreciação do pedido d e apoio, sempre que 
se torne necessário, a apresentação de outros docum entos comprovativos 
das declarações prestadas pelos requerentes ou escl arecimentos quanto 
às mesmas. 
4 — No caso em que não sejam juntos ao processo, no  momento da 
candidatura, todos os documentos exigidos nos númer os anteriores, devem 
os mesmos ser apresentados num prazo máximo de dez dias, sob pena de 
arquivamento do processo. 
5 — Os requerentes ficam obrigados a comunicar aos serviços técnicos da 
Câmara, área da ação social, no prazo de dez dias, qualquer alteração à 
sua situação familiar e económica, sob pena da cand idatura não ser 
considerada para efeitos de decisão do apoio. 
6 — O Município deve garantir o apoio na instrução dos processos de 
candidatura. 

Artigo 5.º 
Proteção de dados 

1 — Os dados fornecidos pelos requerentes destinam -se, exclusivamente, 
à instrução da candidatura ao apoio previsto no FES  Praia da Vitória, 
sendo os Serviços Técnicos Municipais responsáveis pelo seu tratamento. 
2 — Os agregados familiares que requeiram apoio no âmbito do FES Praia 
da Vitória, autorizam, expressamente, a que se proc eda ao cruzamento de 
dados fornecidos, com os constantes nas bases de da dos de outros 
organismos públicos. 
3 — São garantidos a confidencialidade e o sigilo n o tratamento dos 
dados, em conformidade com a legislação em vigor. 

Artigo 6.º 
Limites do apoio 

O apoio excecional e temporário a conceder aos agre gados familiares, 
através do FES Praia da Vitória tem, como limite má ximo anual, o valor 
equivalente a quatro Salários Mínimos Regionais def inido para cada ano, 
sendo definido por base no escalão seguinte: 

Escalão  Per Capita Percentagem do 
apoio 

I ≤25% IAS 75% O 
II >25% IAS 

≤50% 
50% O 

III >50% IAS ≤ 
70% 

25% O 

   
IAS - Indexante do Apoio Social 

O - Orçamento 
Artigo 7.º 

Apoios elegíveis 
1 — O Município considera apoios elegíveis no âmbit o do presente 
regulamento, aqueles que se destinem ao pagamento d e despesas referentes 
a: 
a) Despesas fixas mensais de índole habitacional, co mo sejam as efetuadas 
com fornecimento de água, eletricidade e gás, com c arácter excecional;  
b) Despesas com aquisição de material de construção civil e mão de obra 
para a realização de obras de beneficiação habitaci onal, de habitação 
própria e permanente do agregado familiar, carecend o esta rubrica de 
avaliação técnica especializada, pelos serviços com petentes do 
Município;  
c) Revogada;  



d) Revogada; 
e) Propinas, livros e material escolar considerado essencial para a 
garantia da escolarização das crianças ou jovens pe rtencentes a famílias 
carenciadas; 
f) Situações de emergência, resultantes de inundaçõ es, incêndios ou 
catástrofes naturais, ocorridas ou iminentes, por r azões de saúde pública 
ou existência de ruína; 
g) Outra finalidade de apoio além dos elegíveis, te rá de ser devidamente 
fundamentada, a ser analisada e aprovada pelos órgã os competentes. 
2 — As despesas referidas no número anterior só são  elegíveis quando 
comprovadas mediante a apresentação de orçamento e respetiva 
fatura/recibo, até ao limite referido no artigo 6.º  e desde que efetuados 
nos termos do artigo 11.º 

Artigo 8.º 
Preferência na atribuição 

Para atribuição de apoio no âmbito do FES Praia da Vitória é dada 
preferência pela ordem definida nas alíneas seguint es, aos agregados 
familiares com rendimentos mais baixos e que integr em: 
a) Pessoas com deficiência ou acamados;  
b) Idosos;  
c ) Crianças;  
d) Situações de violência doméstica.  

Artigo 9.º 
Análise e apreciação das candidaturas 

1 - O processo de candidatura é analisado pelos ser viços técnicos da 
Câmara, área da ação social, a quem compete emitir parecer técnico 
devidamente fundamentado, propondo o deferimento ou  indeferimento da 
candidatura. 
2 — Os Serviços Municipais reservam-se no direito d e solicitar todas as 
informações que considerem necessárias a uma avalia ção objetiva do 
processo, designadamente: ao Instituto da Segurança  Social dos Açores 
e/ou a outras instituições que atribuam benefícios,  donativos ou 
subsídios para o mesmo fim e ao próprio candidato. 
3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, os serviços técnicos da Câmara, 
área da ação social, devem realizar uma visita domi ciliária e uma 
entrevista individual, bem como elaborar o respetiv o relatório social, 
a anexar ao processo de candidatura. 
4 — Nas situações em que o agregado familiar se enc ontre em 
acompanhamento social pela rede do concelho de inte rvenção social, pode 
o relatório social referido no número anterior ser elaborado pelo 
respetivo técnico de acompanhamento. 
5 — A decisão sobre os pedidos deve ocorrer, desde que corretamente 
instruídos, no prazo máximo de trinta dias, se outr o prazo mais curto 
não decorrer da própria emergência a que se pretend e dar resposta. 
6 — A competência para decidir sobre os pedidos é d o Presidente da Câmara 
Municipal, podendo esta ser delegada em Vereador.  

Artigo 10.º 
Responsabilidade dos requerentes 

1 - A prestação pelos requerentes de falsas declara ções no âmbito do 
apuramento das condições de acesso, designadamente no que se refere aos 
rendimentos e à situação de carência, bem como o us o das verbas 
atribuídas para fins diversos dos constantes na res petiva candidatura, 
implicam a devolução integral e imediata dos montan tes pagos, sem 
prejuízo das responsabilidades civis ou criminais q ue ao caso 
pertencerem. 
2 - Após a comunicação de atribuição do apoio, o ca ndidato possui o 
prazo máximo de um mês para efetivar a aceitação do  apoio, mediante 
assinatura de protocolo. A não assinatura do docume nto tem como 
consequência imediata a sua anulação e o mesmo fica  impedido de concorrer 
a qualquer apoio durante seis meses. 
3 - Após receção da requisição o candidato tem o pr azo de três meses 
para entrega da fatura, sob pena de ficar sem efeit o e interdito de 
concorrer a qualquer apoio do Regulamento durante d ois anos.  
4 - No caso de materiais de construção tem o prazo de seis meses para 
execução das obras de beneficiação da habitação, da ta a contar de 
imediato após o último dia de validade das requisiç ões para a aquisição 
de material, devendo comunicar atempadamente a data  de conclusão das 
mesmas. O não cumprimento deste prazo, sem justific ação atendível, 



implicará a restituição integral do valor pecuniári o referente aos 
materiais atribuídos. 

Artigo 11.º 
Formas de pagamento e atribuição dos apoios 

O pagamento do apoio é efetuado através de transfer ência bancária, 
cheque, ou em numerário, diretamente ao prestador d o serviço, mediante 
a apresentação de documento comprovativo da despesa , de vendo o mesmo 
ser previamente confirmado pelos Serviços Técnicos da Autarquia. 
Em casos especiais e devidamente fundamentados, o p agamento do apoio 
pode ser diretamente atribuído aos requerentes.  

Artigo 12.º 
Cessação de direito ao apoio financeiro 

1 — Constituem causas de cessação do apoio financei ro: 
a) A prestação pelo beneficiário de falsas declaraçõ es no âmbito do 
apoio atribuído;  
b) A não apresentação, no prazo de dez dias, de docu mentos solicitados 
pelos Serviços Municipais no âmbito do apoio atribu ído;  
c ) A não participação, por escrito, no prazo de dez dias a partir da 
data que ocorra, de qualquer informação suscetível de alterar os 
critérios subjacentes à verificação da situação soc ioeconómica;  
d) O uso das verbas atribuídas para fins diversos do s constantes na 
respetiva candidatura.  
2 — A cessação definida no número anterior produz-s e nos seguintes 
termos: 
a) Verificação pelos Serviços Municipais no âmbito d o controlo e 
monitorização dos apoios concedidos, do incumprimen to por parte do 
requerente do previsto no número anterior;  
b) Notificação ao requerente por parte dos Serviços Municipais, da 
cessação do apoio financeiro, cinco dias após a ver ificação do 
incumprimento;  
c ) A comunicação prevista na alínea anterior far-se- á por carta registada 
com aviso de receção para a morada constante no req uerimento, tendo a 
pessoa requerente, a contar da data da receção da n otificação, dez dias 
para se pronunciar;  
d) Findo o prazo e mantendo-se o incumprimento previ sto no n.º 1 os 
Serviços Municipais desencadearão o processo para a  cessação do apoio 
financeiro, a submeter a despacho do Presidente da Câmara.  
3 — Para além da cessação do apoio financeiro o req uerente pode: 
a) Ser obrigado a restituir ao Município os benefíci os atribuídos;  
b) Ficar impedido de apresentar candidatura ao FES P raia da Vitória, 
pelo período de dois anos, contado a partir da data  da cessação, sem 
prejuízo de responsabilidade civil ou criminal deco rrentes da prática 
de tais atos.  
4 — As penalizações previstas no número anterior po dem ser cumulativas. 

Artigo 13.º 
Controlo e monitorização do FES Praia da Vitória 

Compete aos Serviços Municipais o controlo e monito rização do FES Praia 
da Vitória, organizando para o efeito um dossier on de conste: a 
identificação dos beneficiários, os montantes dos a poios atribuídos por 
tipologia de apoio e a execução orçamental. 

Artigo 14.º 
Omissões 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpr etação e aplicação 
do presente regulamento, que não possam ser resolvi das pelo recurso aos 
critérios legais de interpretação e integração de l acunas, são submetidos 
a deliberação da Câmara Municipal. 

Artigo 15.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguin te ao da sua 
publicação no Diário da República.  
 
Município da Praia da Vitória, 25 de janeiro de 202 1. 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

Carlos Armando Ormonde da Costa  


