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REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE  

APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS 

 

Preâmbulo 

 

Considerando as prioridades estratégicas estabelecidas no Diagnóstico Social e no Plano de 

Desenvolvimento Social de Odemira, designadamente a necessidade de promover a inclusão 

das famílias, a Câmara Municipal de Odemira reconhece a importância e a necessidade de 

apoiar,  social e economicamente,  as famílias numerosas, pelo contributo demográfico que 

estas prestam à sociedade através da mitigação do decréscimo de nascimentos que se assiste 

progressivamente nas últimas décadas,  situando Portugal num dos países mais envelhecidos 

do Mundo.  

 

Segundo a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, estas (com três ou mais filhos) 

representam 4,8% do total de famílias em Portugal, mas contribuem com cerca de 16% das 

crianças e jovens em Portugal. Também 6 em cada destas 10 famílias numerosas,  os 

progenitores são profissionais administrativos, dos serviços ou operários o que indicia 

rendimentos médios não elevados, constituindo um esforço financeiro a sustentabilidade da 

família, nalguns casos, para garantindo-se um padrão de vida mínimo de segurança, conforto e 

bem-estar e educação para todos. 

Importa assim contribuir para um acréscimo das condições de vida das famílias numerosas no 

concelho de Odemira, em particular as que se situam num patamar socioeconómico não 

elevado, incentivando também aos que não detêm um rendimento elevado que possam 

aumentar o número de filhos por casal e repor, com acréscimo, a geração dos progenitores. 

  

Neste contexto, a Câmara Municipal de Odemira pretende criar medidas de apoio às referidas 

famílias, permitindo a estas acederem a benefícios prestados pela autarquia, criando-se assim 

o Programa Municipal de Apoio a Famílias Numerosas, nomeadamente aquelas que sejam 

constituídas por três ou mais filhos 
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Em termos de enquadramento legal, a elaboração do presente regulamento tem previsão no 

n.º 7 do artigo 112º e artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e na alínea h) do 

n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece as atribuições dos 

municípios em vários domínios, designadamente, na Ação Social. 

 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 e de acordo com a alínea 

v) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, é elaborado o Regulamento do Programa Municipal de 

Apoio a Famílias Numerosas. 

 

 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente regulamento destina-se à definição de critérios de atribuição do Programa 

Municipal de Apoio a Famílias Numerosas bem como de todos os procedimentos relativos à 

concessão do mesmo. 

 

 

Artigo 2º 

Âmbito 

1.Este Programa de Apoio consubstancia-se na atribuição de um Cartão que concede 

benefícios às Famílias Numerosas que contribuem para o aumento da natalidade no concelho 

de Odemira, favorecendo o reforço da situação económica que a condição de um agregado 

familiar alargado exige. 

2. Para efeitos do presente Regulamento consideram-se Famílias Numerosas as que residam  

no concelho e que,  monoparentais ou nucleares, apresentem no seu agregado familiar três ou 

mais descendentes de idade igual ou inferior aos 25 anos e/ou sem rendimentos próprios. 
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Artigo 3º 

Critérios de Admissão 

1. O candidato, que representa a família na qualidade de um dos progenitores, deverá 

preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Residir no concelho de Odemira há mais de 1 ano; 

b) Estar recenseado no concelho, à exceção dos cidadãos oriundos de países terceiros, uma vez 

que, de acordo com a legislação em vigor, não é possível o recenseamento eleitoral; 

c) Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

d) Apresentar um rendimento mensal ilíquido “per capita” igual ou inferior ao Salário mínimo 

Nacional, fixado para o ano civil a que reporta o pedido;  

e) Ter um agregado familiar composto por 3 ou mais filhos; 

f) Não usufruir de rendimentos decorrentes da propriedade de quaisquer imóveis. 

 

 

Artigo 4º 

Documentação Necessária 

1. Para formalizar a candidatura, o requerente deve apresentar os documentos abaixo 

solicitados e emitidos pelas Entidades enumeradas: 

a) Requerimento específico do Programa devidamente preenchido e assinado pelo 

requerente; 

b) Apresentação de cópia traçada, frente e verso, do Cartão de Cidadão de todos os 

elementos do agregado familiar, com a inscrição “Para uso exclusivo para efeitos de 

candidatura ao Programa Municipal de Apoio a Famílias Numerosas”; 

c) Declaração de IRS (ou comprovativo da isenção da mesma) ou qualquer outro tipo de 

comprovativo dos rendimentos auferidos (recibos de vencimento, pensões, reforma ou 

apoios sociais, entre outros), de todos os elementos do agregado familiar; 

d) No caso de estar desempregado/a deve apresentar declaração, emitida pela Segurança 

Social, com o valor auferido (ou em como não aufere quaisquer rendimentos) e prova de 

inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional;  

e) No caso de elementos do agregado familiar que se encontrem a estudar, apresentar 

comprovativo de matrícula, emitida pelo estabelecimento de educação ou ensino; 
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f) Uma fotografia tipo passe; 

g) NIB/IBAN de conta bancária com a indicação do nome do titular da mesma, coincidente 

com o nome do candidato ao Programa. 

(Documentação necessária emitida pela Junta de Freguesia) 

h) Atestado de Residência com a composição do Agregado Familiar, nacionalidade e 

situação de recenseamento; 

(Documentação necessária emitida pela Repartição de Finanças) 

j) Certidão de Bens Patrimoniais e Imóveis, de todos os elementos do agregado familiar; 

 

 

Artigo 5.º 
Cálculo do Rendimento 

 
1- Para efeitos de cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar, ter-se-á em conta 

o resultado do cálculo da seguinte fórmula: 

                       
RPC = RA/MAF 

           12 (meses) 
 

RA = Rendimento anual bruto do agregado familiar 
MAF= Número de membros do agregado familiar 
 
 

2- Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores não apresentem 

rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, frequência de ensino, ou outra 

situação devidamente justificada, considerar-se-á que auferem rendimentos de valor 

equivalente ao da retribuição mínima garantida (salário mínimo nacional). 

 

 

Artigo 6º 

Análise de Candidatura e Decisão 

1. A análise do pedido de atribuição de apoios no âmbito do Programa Municipal de Apoio a 

Famílias Numerosas será feita num prazo máximo de 30 dias úteis após a receção do mesmo; 
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2. A decisão sobre a atribuição de apoios no âmbito do Programa Municipal de Apoio a 

Famílias Numerosas, é da competência da Câmara Municipal de Odemira, mediante 

apreciação e informação elaborada pelos serviços da área de intervenção social; 

3. Caso a proposta de decisão seja de indeferimento, há lugar à audiência dos interessados, 

nos termos do Código do Procedimento Administrativo; 

4. Só haverá lugar à concessão dos apoios previstos no presente Regulamento, após a emissão 

do correspondente Cartão Municipal de Família Numerosa. 

 

 

Artigo 7º 

Atribuição do Cartão Municipal de Família Numerosa 

1. A concessão do cartão ficará condicionada à avaliação socioeconómica efectuada pelos 

serviços da Ação Social e consequente aprovação em sede de Camara Municipal, à luz dos 

critérios enunciados no presente Regulamento. 

2. Todos os candidatos serão informados, por escrito, da decisão sobre o requerimento 

apresentado no âmbito do presente Programa de apoio. 

 

 

Artigo 8º 

Benefícios 

1. Os beneficiários do Programa Municipal de Apoio a Famílias Numerosas e portadores do 

Cartão Municipal de Família Numerosa, poderão usufruir das seguintes regalias: 

a) Reembolso de 50 % do valor da fatura referente à aquisição de lentes oftalmológicas, 

mediante prescrição médica. Cada beneficiário usufruirá do referido reembolso de 2 em 2 

anos, até ao limite máximo de apoio de 200€; 

b) Atribuição de cheque no valor de 50€ por filho, para aquisição de material escolar, até à 

escolaridade obrigatória (12º Ano), não cumulativo de outros apoios atribuídos para o mesmo 

fim; 

c) As isenções e/ou reduções a aplicar são as constantes do Regulamento das Taxas, Preços e 

Outras Receitas do Município de Odemira, nomeadamente: 

i. Desconto de 30% no acesso às piscinas Municipais; 
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ii. Desconto de 30% em todos os eventos no Cineteatro Camacho Costa; 

iii. Beneficiar do tarifário específico das Famílias Numerosas, nas tarifas do serviço de 

abastecimento de água, de saneamento e resíduos sólidos urbanos; 

iv. Desconto 50% na aquisição de lote Municipal para habitação; 

v. Desconto de 50% nas fotocópias e impressões, adquiridas na Biblioteca Municipal José 

Saramago; 

vi. Desconto de 50% do valor do custo das Atividades de Animação e Apoio à Família, na 

Educação Pré-Escolar, desde que não beneficie de apoio no âmbito da Ação Social 

Escolar. 

 

 

Artigo 9º  

Benefícios com Entidades Externas 

A Câmara Municipal de Odemira reserva-se o direito de adicionar aos benefícios previstos, 

outros que venha a obter, por negociação com entidades terceiras, passando os titulares do 

cartão a usufruir automaticamente desses benefícios. 

 

 

Artigo 10º 

Obrigação dos Beneficiários 

1. Constituem obrigações dos beneficiários: 

a) Informar previamente a Câmara Municipal sempre que ocorra mudança de residência, bem 

como de todas as circunstâncias que alterem a situação do agregado familiar; 

b) Informar a Câmara Municipal sempre que um dos filhos atingir a idade estipulada, de 25 

anos, ou que este aufira rendimentos e não dependa monetariamente do agregado familiar; 

c) Não permitir a utilização por terceiros, que não integrem o agregado familiar; 

d) Informar por escrito, a Câmara Municipal, sobre a perda, roubo ou extravio do cartão. No 

caso de após a comunicação recuperar o cartão, deve junto da Câmara Municipal fazer prova 

da sua titularidade, para efeitos da sua reactivação; 

e) Devolver o cartão aos serviços competentes da Câmara Municipal sempre que perca o 

direito ao mesmo, por já não cumprir os requisitos. 
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Artigo 11º 

Validade 

1. O Cartão Municipal para Famílias Numerosas tem a validade de 2 anos e é renovável 

mediante a apresentação dos documentos que permitam a reanálise do agregado familiar; 

2. Deverá o beneficiário do cartão requerer a renovação do Cartão no prazo de 30 dias 

anteriores ao termo de validade. 

 

 

Artigo 12º 

Caducidade 

O Cartão Municipal para Famílias Numerosas caduca no termo da sua validade ou se não for 

renovado,  no prazo previsto no nº 2 do artigo 11º do presente Regulamento; 

 

 

Artigo 13º 

Cessação do Direito de Utilização 

1. Constituem causa de cessação do direito de utilização do Cartão Municipal para Famílias 

Numerosas: 

a) Quando detectadas falsas declarações ao longo do prazo da sua vigência, havendo lugar à  

devolução dos valores correspondentes aos benefícios obtidos e à interdição, por um período 

de cinco anos de se candidatar ao presente apoio; 

b) Sempre que os requisitos que levaram à atribuição cessem; 

c) A alteração de residência fora do concelho. 

 

Artigo 14º 

Disposições Finais 

Os encargos resultantes da aplicação do presente Regulamento serão comparticipados por 

verbas a inscrever anualmente, no orçamento anual do Município e estarão dependentes da 

disponibilidade financeira que lhe seja consignada.  
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Artigo 15º 

Dúvidas e omissões 

É da competência da Câmara Municipal de Odemira, resolver, mediante deliberação, todas as 

dúvidas e omissões do presente Regulamento. 

 

 

Artigo 16º  

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor, no dia útil seguinte ao da sua publicação em Diário 

da República. 

 

 

O presente Regulamento foi aprovado em sede de reunião da Camara Municipal de Odemira, 

realizada em _de _______de 2021 e em sessão da Assembleia Municipal em    ___ de _____ de 

2021. 

 

 

 


