
MUNICiplO DE OURIQUE
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.o 11/2010

PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO CARMO, PRESIDENTE DA

CAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE OURIQUE: ------------------------------

TORNA PUBLICO, que a Assembleia Municipal de Ourique em Sessao

Ordinaria realizada em 26 de Fevereiro de 2010, sancionou sob proposta da

Camara Municipal 0 Regulamento Municipal de Incentivo a Natalidade do

Concelho de Ourique, aprovado na sua Reuniao Ordinaria realizada em 24 de

Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve:

Considerando que a diminuic;ao da natalidade e um problema premente e

preocupante, particularmente nas regi6es interiores do pais;

Considerando que esse decrescimo tem provocado uma forte distorc;ao na

piramide geracional, com consequencias negativas no nosso desenvolvimento

econ6mico;

Considerando que, urge adoptar medidas concretas que de uma forma positiva

contribuam para inverter a situac;ao actual, salvaguardando 0 futuro geracional da

populac;ao do concelho, 0 Municipio de Ourique na tentativa de atenuar estas

consequencias evidenciadas, procedeu a criac;ao de um incentivo a natalidade, com

vista a promover a melhoria das condic;6es de vida da populac;ao, especialmente das

crianc;as nos primeiros meses de vida, salvaguardando 0 futuro geracional da

populac;ao do concelho.

Assim sendo, ao abrigo do disposto no artigo 241.°, da Constituic;ao da

Republica, das alineas a), do n.o 2, do artigo 53.°, b) do n.o 4 e a), do n.o 6 do artigo

64.° da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, na redacc;ao dada pela Lei n.o 5-A/2002,
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de 11 de Janeiro, foi elaborado 0 presente regulamento, 0 qual foi aprovado pela

Camara Municipal em 9 de Dezembro de 2009, sob a forma de projecto, tendo side

posteriormente submetido a aprecia<;ao publica durante 0 prazo de 30 dias uteis,

contados a partir de 10 de Dezembro de 2009 para cumprimento do disposto no

artigo 118.° do C6digo de Procedimento Administrativo, nao se registando no

referido periodo quaisquer reclama<;oes, observa<;oes ou sugestoes sobre 0

documento em causa.

Artigo 1.°

Ambito e Objectivos

o presente Regulamento aplica-se a area geografica do Concelho de Ourique e visa a

atribui<;ao de um apoio financeiro de presta<;ao unica por cada nascimento e adop<;ao

que tenham lugar nos agregados familiares residentes no Concelho.

Artigo 2.°

Beneficiarios Requerentes

1. Podem requerer e beneficiar do apoio financeiro con stante deste

Regulamento:

a) Qualquer dos progenitores casados ou que vivam em uniao de facto, nos

termos da Lei;

b) 0 progenitor que, comprovadamente, tiver a guarda da crian<;a ao tempo do

pedido;

c) Qualquer pessoa singular a quem, por decisao judicial ou administrativa

das entidades ou Organismos Legalmente competentes, a crian<;a esteja

confiada ao tempo do pedido.

2. Todos os beneficiarios requerentes tem de ser residentes e recenseados no

Concelho de Ourique, ha mais de 2 anos.

Artigo 3.°

Beneficio

o Valor do apoio financeiro a atribuir sera de:
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b) 750 Euros relativos ao nascimentoladopl;80 do 2.° filho.

c) 1000 Euros relativos ao nascimentoladopl;80 do 3.° filho e seguintes.

d) 1000 Euros em caso de gemeos, acrescido de €.500 euros por cada novo

gemeo.

Artigo 4.°

Candidatura

o pedido do apoio financeiro e feito nos servil;os de ACl;80 Social da Camara

Municipal de Ourique, mediante 0 preenchimento de requerimento pr6prio e

apresental;80 dos seguintes documentos:

a) Formulario disponivel para 0 efeito devidamente preenchido;

b) Fotoc6pia do 8.1. ou do Cart80 de Cidad80 dos requerentes;

c) Atestado da Junta de Freguesia no qual devem constar 0 n.o de eleitor, a

data de emiss80 e residemcia ha mais de 2 anos e a composil;80 do

agregado familiar;

d) C6pia da Certid80 de nascimento ou documento comprovativo do registo.

Artigo 5.°

Prazo de Candidatura

A candidatura ao apoio financeiro devera ocorrer ate 6 meses ap6s a data do

nascimento.

Artigo 6.°

Analise de Candidatura

o processo de candidatura sera analisado pelos servil;os de ACl;80 Social da Camara

Municipal e diferido pelo Presidente da Camara.

Artigo 7.°

Actualizacao do Incentivo

Os valores indicados e os apoios descritos poder80 ser actualizados por deliberal;80

da Camara Municipal.

Artigo 8.°

Duvidas e Omissoes
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As eventuais lacunas e duvidas interpretativas suscitadas na aplica<;ao do presente

Regulamento serao preenchidas ou resolvidas, na linha do seu espirito, pela Camara

Municipal.

Artigo 9.°

Entrada em vigor

o presente regulamento entra em vigor 15 dias ap6s a sua publica<;ao em Edital,

depois da aprova<;ao pela Assembleia Municipal.
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/Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmol


