FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA
COVID-19
PLANO DE MEDIDAS EXCECIONAIS PARA
O RELANÇAMENTO ECONÓMICO, SOCIAL
E ASSOCIATIVO - APOIO ÀS FAMÍLIAS,
EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES LOCAIS
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NOTA JUSTIFICATIVA
Na sequência da qualificação pela Organização Mundial de Saúde da emergência de saúde
pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma
calamidade pública, o Presidente da República declarou, no dia 18 de março de 2020, o estado
de emergência, o qual foi renovado, uma primeira vez, no dia 02 de abril de 2020 e uma segunda
vez, em 17 de abril de 2020.
A pandemia provocada pela doença Covid-19 obrigou ao encerramento de estabelecimentos de
ensino e demais equipamentos públicos, assim como os estabelecimentos comerciais e
empresas de produção e fornecimento de bens não essenciais. Ainda antes da declaração de
estado de emergência, o Município de Vila Nova de Poiares encerrou todos os equipamentos
públicos e serviços municipais, interditando também várias áreas de lazer no espaço
comunitário. Estas medidas preventivas para minimizar a propagação do novo coronavírus
assumem várias cadeias de impacto. Desde logo na atividade económica pela redução do
consumo e encerramento parcial ou total das empresas, que se repercute posteriormente no
rendimento disponível das famílias afetadas pelo desemprego ou por outros instrumentos de
amortização do impacto económico e social como o lay-off simplificado
No âmbito da atual pandemia CORONAVIRUS – COVID 19, o Município de Vila Nova de Poiares,
desde o primeiro momento, adotou um conjunto de diligências/ações para impedir a
propagação do vírus e obviar os seus nefastos efeitos sanitários (desinfeção de ruas, instalação
de um hospital de campanha COVID-19 no Centro Escolar de Santo André, entre outras), para
logo a seguir implementar um conjunto de medidas sociais com o objetivo de salvaguardar os
rendimentos dos cidadãos e das empresas (redução da fatura da água, saneamento e resíduos
sólidos urbanos, isenção do pagamento de diversas taxas, rendas e outros rendimentos devidos
ao município, disponibilização, até ao final do presente ano letivo, a título de empréstimo, de
computadores e acesso móvel à internet aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, entre outras).
No dia 10 de abril de 2020 foi publicada a Lei n.º 6/2020, que estabelece um regime excecional
com vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia
da doença COVID-19, a qual produz efeitos a partir de 12 de março de 2020 e vigora até 30 de
junho de 2020, permitindo que, durante a sua vigência, a competência para a prestação dos
apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade previstos na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, naquele âmbito e quando estejam
associados ao combate à pandemia da doença COVID-19, se considere legalmente delegada no
Presidente da Câmara Municipal.
No dia 3 de maio terminou o estado de emergência, tendo sido declarada a situação de
calamidade em todo o território nacional até às 23:59 h do dia 31 de maio de 2020, sem prejuízo
de prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o
justificar.
Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, foi estabelecida uma
estratégia de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia
da doença COVID 19, estabelecendo-se um calendário de implementação faseada no período
de 4 de maio a 1 de junho.
A reabertura dos estabelecimentos de comércio, de serviços e de restauração e bebidas veio
demonstrar que as atividades estão a ser exercidas com grande dificuldade de retoma da
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normalidade pelos agentes económicos, tornando-se imperioso introduzir novas medidas de
apoio que visem mitigar as dificuldades sentidas.
Os consumidores ainda não demonstram confiança suficiente para se dirigirem fisicamente aos
espaços comerciais, de serviços e de restauração e bebidas que já se encontram abertos ao
público, o que tem dificultado a retoma destes setores de atividade.
A retoma da confiança dos consumidores será um processo gradual e que estenderá no tempo,
muito provavelmente, ao longo de vários meses.
Torna-se, assim, imperioso o reforço das medidas excecionais e temporárias de resposta para a
mitigação dos impactos sociais e económicos decorrentes da pandemia COVID-19, que visam
apoiar as famílias, as instituições e as empresas locais.
Importa, portanto, por um lado, incentivar a manutenção de postos de trabalho das
microempresas, em particular os restaurantes (e similares) e os estabelecimentos comerciais; e,
por outro, minimizar a quebra de rendimento disponível das famílias para que, assim que as
medidas de contingência e mitigação forem suspensas, a sua situação económica permita
manter decisões de poupança, consumo e investimento que contrariem a recessão económica
com impacto imprevisível, contribuindo para a quebra de um choque em cadeia que afeta toda
a atividade económica e, por isso, os trabalhadores. Adicionalmente, importa também proteger
a atividade associativa cultural, desportiva e social que contribui para uma dinâmica local
quotidiana seja na preservação do património ou na formação e criação artística
Deste modo é de todo importante para o garante da sustentabilidade deste território, criar um
Fundo Municipal de Emergência COVID-19 - Plano de Medidas Excecionais para o
Relançamento Económico e Social e Associativo - Apoio às Famílias, Empresas e Associações
locais, como complemento às medidas já anunciadas pelo Governo e aos benefícios fiscais
municipais já existentes, num momento particularmente difícil que se atravessa e de
vulnerabilidade económica, provocado por uma pandemia imprevista e imprevisível.
Estas medidas serão objeto de permanente avaliação, de modo a assegurar a sua adequação à
situação local, quer através do desenvolvimento das atuais medidas, quer ainda através da
introdução de novas medidas
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CAPÍTULO I | DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º| Objeto
1 - As presentes normas estabelecem as medidas excecionais e transitórias para o
relançamento económico e social do concelho de Vila Nova de Poiares e as condições
de acesso às mesmas, face aos impactos sociais e económicos decorrentes da pandemia
COVID 19.
2 - No âmbito social pretende estabelecer medidas de apoio às famílias em situação de
vulnerabilidade económica ou que apresentem quebra do seu rendimento disponível
provocado pelas consequências das medidas de ação mitigadoras da evolução da
pandemia Covid-19, proporcionando apoio financeiro excecional e temporário aos
agregados familiares,
3 - No que ser refere à atividade económica pretende minimizar impacto do abrandamento
da atividade económica nas empresas de pequena dimensão com o objetivo de proteger
empregos, prevenir o encerramento de estabelecimentos e promover a recuperação
económica.
4 - Relativamente aos agentes culturais pretende minimizar os prejuízos sofridos pelas
Associações legalmente constituídas que exerçam a sua atividade em Vila Nova de
Poiares.

Artigo 2º| Financiamento
O Fundo de Emergência Municipal é financiado através da ação 02.001.2020-14 – GOP –
Programa COVID19, - Ações Sociais e Económicas, inscrita no Orçamento da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares.

Artigo 3º | Criação do Fundo Municipal de Emergência
1 - É criado um Fundo Municipal de Emergência COVID 19, no valor inicial de € 300.000
(trezentos mil euros), destinado a suportar a implementação das medidas de apoio
social e económico previstas nas presentes normas consubstanciando um “Plano de
Medidas Excecionais para o Relançamento Económico e Social e Associativo - Apoio às
Famílias, Empresas e Associações locais”
2 - A cada uma das vertentes de apoio é atribuído uma dotação máxima de € 100,000 (cem
mil euros)
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CAPÍTULO II | FAMÍLIAS

Artigo 4º | Âmbito

O Município de Vila Nova de Poiares através do Fundo de Emergência Municipal estabelece as
medidas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade económica e/ou que apresentem
quebra do seu rendimento disponível, provocado pelas consequências das medidas de ação
mitigadoras da evolução da pandemia Covid-19, proporcionando apoio financeiro excecional e
pontual aos agregados familiares que requeiram esse apoio no requerimento disponibilizado
para o efeito.

Artigo 5º | Tipologia do Apoio
1 - O apoio financeiro excecional e pontual a atribuir, através de subsídio não reembolsável,
destina-se ao pagamento total ou parcial de despesas essenciais, designadamente
consumo doméstico de água, eletricidade, gás, medicação, comunicações, rendas
habitacionais, alimentação (estipulado um valor estimado) ou outra necessidade básica
elementar devidamente fundamentada.
2 - Este apoio financeiro, pontual e excecional, não pode ser cumulativo com outros apoios
para o mesmo fim, independentemente da entidade que concede o apoio.
3 - É um apoio excecional para fazer face à redução de rendimento mensal dos agregados
familiares durante os meses de março, abril e maio de 2020.

Artigo 6º | Condições de Acesso
1 - Para aceder ao apoio financeiro previsto no presente Regulamento, os agregados
familiares devem preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Os beneficiários devem ter residência no Concelho de Vila Nova de Poiares;
b) Idade igual ou superior a 18 anos e estarem em situação de autonomia económica;
c) Não apresentarem dívidas ao Município, salvo se as mesmas se encontrem em
situação de resolução, nem à Autoridade Tributária e Segurança Social.
2 - Para efeitos do apoio, os agregados familiares poderão requerer o mesmo para as
despesas previstas no número 1, do artigo 4.º, cumulativamente ou isoladamente.
3 - O apoio, é uma prestação única e contempla as despesas mensais dos três meses –
março, abril e maio, de acordo com os respetivos comprovativos entregues e validados.
4 - As medidas previstas neste Regulamento são destinadas aos agregados familiares que
comprovadamente tenham sofrido uma redução igual ou superior a 25% no seu
rendimento mensal durante a declaração de pandemia.
5 - Os escalões considerados para poder usufruir do apoio são os contantes na tabela
seguinte:
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1.º
2.º
3.º
4.º

Rendimento Disponível

Valores de referência

Apoio a Prestar

até 50% da RMMG (≤)
entre 50% da RMMG e 150% da RMMG
entre 150% da RMMG e 200% da RMMG
Até 250% da RMMG

≤ 317,50€
≥317,51€ e ≤ 952,50€
≥952,52€ e ≤1.270,00€
≥1.270,00€ e ≤1.587,50€

100%
85%
75%
50%

6 - Consideram-se os seguintes rendimentos para o cálculo do rendimento mensal
disponível do agregado familiar: rendimentos líquidos mensais, remunerações de
trabalho subordinado ou independente, pensões, pensão de alimentos, valor de renda
pago pela habitação, quaisquer outros subsídios, excetuando prestações familiares,
complemento por dependência, bolsa de estudo ou outros rendimentos não
obrigatoriamente constantes da declaração de IRS, de todos os elementos do agregado
familiar.
7 - O valor máximo mensal e único a atribuir a cada agregado familiar – apoio a prestar,
traduz-se na forma exposta no quadro seguinte:

Tipo de
Despesa

Número de elementos do agregado familiar
1

Medicação

Até ao limite
de 50€

Luz

Até ao limite
de 15€

Gás

Até ao limite
de 25€

Água

Até ao limite
de 20€

Comunicações

Até ao limite
de 70€

Renda

Até ao limite
de 250€

Alimentação

Até ao limite
de 150€

TOTAL
MÁXIMO DE
APOIO MENSAL

580€

2
Até ao
limite de
50€
Até ao
limite de
30€
Até ao
limite de
50€
Até ao
limite de
40€
Até ao
limite de
70€
Até ao
limite de
250€
Até ao
limite de
300€

3
Até ao
limite de
50€
Até ao
limite de
65€
Até ao
limite de
75€
Até ao
limite de
50€
Até ao
limite de
70€
Até ao
limite de
380€
Até ao
limite de
450€

790€

1.140€

4

5 ou +

Até ao limite
de 50€

Até ao limite
de 50€

Até ao limite
de 85€

Até ao limite
de 100€

Até ao limite
de 85€

Até ao limite
de 100€

Até ao limite
de 60€

Até ao limite
de 70€

Até ao limite
de 70€

Até ao limite
de 70€

Até ao limite
de 450€

Até ao limite
de 500€

Até ao limite
de 550€

Até ao limite
de 650€

1.350€

1.540€

7

Artigo 7º | Natureza do Apoio
1 - O apoio financeiro destina-se aos agregados familiares para fazer face a despesas
essenciais ao suporte básico de vida, tais como:
a) Pagamento da renda da casa (comparticipação de 50% do valor da renda);
b) Pagamentos da fatura da água, eletricidade, gás e telecomunicações;
c) Aquisição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico,
considerados fundamentais e devidamente comprovados por receita médica;
d) Aquisição de bens alimentares essenciais; e,
e) Outra despesa essencial desde que devidamente fundamentada.
2 - As medidas mencionadas nas alíneas c), d) e e) apenas são dirigidas às pessoas
sinalizadas pelos técnicos gestores no âmbito do acompanhamento social das famílias.
3 - A medida mencionada na alínea e) permite comparticipar outras despesas essenciais
devidamente fundamentadas pelos técnicos gestores, nomeadamente a prestação de
crédito à habitação (permanente), desde que o pedido de moratória tenha sido
indeferido pela entidade bancária e calculado de forma análoga ao previsto na alínea
a), do número 2, do presente artigo, e o acesso à internet para agregados familiares
com membros em frequência escolar ou em teletrabalho.
Artigo 8.º | Instrução e Formalização do Pedido
1 - O pedido de apoio é feito digitalmente através de formulário próprio disponibilizado
para o efeito no website oficial do Município de Vila Nova de Poiares (www.cmvilanovadepoiares.pt) a partir do dia 9 de junho de 2020
2 - O requerimento, devidamente preenchido e a documentação exigível podem ser
entregues, pessoalmente no Balcão Único de Atendimento nas instalações da Câmara
ou remetidos via CTT, devendo neste caso dar entrada nos serviços até ao términus do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas. O processo de inscrição e a
respetiva tramitação e analise decorrerá sob a responsabilidade de uma comissão de
analise designada para o efeito pelo Presidente da Câmara Municipal.
3 - Os pedidos deverão ser apresentados entre o dia 9 de junho de 2020 (00h00m) e o dia
26 de junho de 2020 (23h59), sendo avaliados por ordem de chegada.
4 - As inscrições posteriores a 26 de junho de 2020, bem como as que não cumpram os
requisitos ou não forem acompanhadas pela documentação exigível não serão
consideradas.
Artigo 9.º | Documentos Comprovativos
1 - O pedido de apoio financeiro deve conter a seguinte documentação:
a) Fotocópia de documento de identificação, NIF e NISS de todos os elementos
do agregado familiar ou, em situações em que se aplique, autorização de
residência em território português.
b) Fotocópia do comprovativo de pagamento e recibo da renda habitacional
(apenas para o apoio na comparticipação da renda);
c) Fotocópia do comprovativo de pagamento e fatura do fornecimento e serviços
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externos de eletricidade, gás, água (apenas para o apoio na comparticipação
destes serviços);
d) Declaração comprovativa da despesa com a aquisição de medicação;
e) Comprovativo de conta (NIB/IBAN) associado a um membro do agregado
familiar em apreço.
f) Fotocópia da última declaração de IRS apresentada, acompanhada da
respetiva nota de liquidação ou cobrança.
g) Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos por todos os
elementos do agregado familiar:
i. Fotocópia do recibo de vencimento, recibo de pensões, de prestação de
subsídio de desemprego, ou ainda declaração autenticada da entidade
patronal, referindo o montante salarial e trabalho desempenhado;
ii. Documento comprovativo do valor da pensão de alimentos de menores;
iii. Documento comprovativo de recebimento de prestação social;
h) Documentos que comprovem a quebra de rendimento do agregado familiar
na ordem dos 25%, nomeadamente o recibo de vencimento do último mês em
comparação com o do mês anterior.
i) Certidão emitida há menos de um mês pela Autoridade Tributária e Aduaneira,
onde conste a inexistência de bens imóveis em nome do requerente e dos
demais elementos do agregado familiar (apenas para o apoio na
comparticipação da renda);
j) Certidão de ausência de dívidas à Segurança Social e Autoridade Tributária.
k) Comprovativo de residência no concelho, podendo a comissão de análise das
candidaturas solicitar atestado de residência caso entenda necessário.
2 - A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares reserva o direito de solicitar outros
elementos considerados necessários após análise da candidatura;
3 - Em situações excecionais, poderão ser feitos adiantamentos dos apoios sem
apresentação dos comprovativos de pagamento, devendo o beneficiário apresentar os
elementos em falta no prazo de 30 dias seguidos contados a partir da concessão do
apoio.
4 - No caso de incumprimento do número anterior, o beneficiário incorrerá na penalização
prevista no número 2, do artigo 25.º, das presentes normas.

CAPÍTULO III | EMPRESAS
Artigo 1Oº |Âmbito
O Município de Vila Nova de Poiares através deste Fundo de Emergência Municipal pretende
minimizar o impacto do abrandamento da atividade económica nas empresas de pequena
dimensão com o objetivo de proteger empregos, prevenir o encerramento de estabelecimentos
e promover a recuperação económica.
Artigo 11º | Beneficiários
Microempresas em nome individual ou sociedades comerciais proprietárias de
estabelecimentos abertos ao público (adiante designadas apenas por “empresas”), situados no
concelho de Vila Nova de Poiares, forçados – por lei ou ato administrativo - ao encerramento,
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suspensão ou redução da atividade em virtude da declaração do estado de emergência e do
estado de calamidade, nomeadamente atividades de restauração (e similares), comércio de
bens a retalho e prestação de serviços, e que tenham sofrido uma redução no volume de
faturação decorrente dessa situação.

Artigo 12º | Condições de Elegibilidade
1 - Podem aceder ao apoio financeiro previsto no presente Plano/Normas, empresas com
menos de 10 trabalhadores, com sede ou estabelecimento no concelho de Vila Nova de
Poiares ou empresários em nome individual (detentores em nome individual (não
societários) de um estabelecimento no concelho de Vila Nova de Poiares,) e que
preencham cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Que, em virtude do encerramento ou suspensão da atividade, tenham sofrido uma
faturação igual ou inferior a 50% no conjunto dos meses de março, abril e maio de
2020, em relação (comparativamente) aos meses de março, abril e maio de 2019,
ou, no caso de empresas novas, uma redução da faturação igual ou superior a 50%
relativamente à média dos três meses anteriores à primeira declaração do estado
de emergência.
b) Cujo volume de negócios, em 31 de dezembro de 2019, não exceda o valor de cento
e cinquenta mil euros (150 .000€) e que a empresa tenha tido atividade no ano de
2019, pelo menos durante seis meses consecutivos;
c) Que não tendo dividas ao Estado (Segurança Social e Autoridade Tributária e
Aduaneira) e ao Município de Vila Nova de Poiares;
2 - A demonstração do disposto no número anterior deve ser concretizada mediante
apresentação de certidões de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e
Aduaneira e à Segurança Social ou pela autorização de consulta eletrónica.
3 - A demostração financeira deve ser concretizada mediante compromisso de honra a
subscrever pelo requerente e confirmação/declaração emitida por contabilista inscrito
na respetiva ordem profissional, no caso de empresas com contabilidade organizada
através de demonstração de resultados, acompanhadas em todo o caso, do balancete
do razão das contas 71 – Vendas e 72 – Prestação de Serviços de 2019, o balancete do
razão das contas 71 – Vendas e 72 – Prestação de Serviços de março, abril e maio de
2019 e o balancete do razão das contas 71 – Vendas e 72 – Prestação de Serviços de
março, abril e maio de 2020 (todos extraídos de programa certificado pela Autoridade
Tributária), e para os empresários com contabilidade em regime simplificado a entrega
de declaração de IRS do ano de 2019 ;
4 - Só será concedido apoio a um único estabelecimento, independentemente do número
e da natureza dos respetivos proprietários ou detentores, devendo a inscrição ser
subscrita pelo destinatário do apoio, com expressa menção do facto.
5 - No caso dos estabelecimentos de prestação de serviços, não são abrangidos pelo apoio
previsto para este fundo os detentores ou sócios gerentes cuja atividade dependa de
inscrição em ordem profissional.
6 - Não são apoiadas empresas/empresários em nome individual que tenham usufruído de
qualquer outro apoio do estado.
7 - Os empresários em nome individual não poderão acumular o apoio previsto no presente
artigo com os apoios previstos no capitulo relativamente à vertente famílias.
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Artigo 13º | Natureza do Apoio
Os candidatos que obedeçam aos requisitos previstos no artigo anterior terão direito a um apoio
financeiro, no valor máximo de € 2000 (dois mil euros), de acordo com os seguintes critérios:
a) Volume de Negócios, no ano de 2019 – VN (40%)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

≥125.000,00€ e <= 150.000,00€: 100%
≥100.000,00€ e < 125.000,00€: 90%
≥ 75.000,00€ e < 100.000,00€: 85%
≥ 50.000,00€ e < 75.000,00€: 75%
≥25.000,00€ e < 50.000,00€: 65%
≥10.000,00€ e < 25.000,00€: 55%
< 10.000,00€: 35%

b) Número de Postos de Trabalho Mantidos, até 31 de dezembro de 2020 – PTM (60%)
I.
II.
III.
IV.
V.

≥ 7 e < 10 postos de trabalho: 100%
≥ 5 e < 7 postos de trabalho: 90%
≥ 3 e < 5 postos de trabalho: 80%
≥ 2 e < 3 postos de trabalho: 70%
1 posto de trabalho: 50%

Sendo que: AF = (VN+ PTM) * 2000
AF= Apoio financeiro a atribuir

Artigo 14º | Obrigações dos beneficiários
1 - Os beneficiários do apoio concedido ao abrigo do Fundo Municipal de Emergência, ficam
obrigados à manutenção dos postos de trabalho alocados aos respetivos
estabelecimentos, até 31 de dezembro de 2020, considerando para este efeito os postos
de trabalho existentes à data de 1 de março de 2020, bem como a mantê-los em
funcionamento até aquela data.
2 - O Candidato é obrigada a entregar uma declaração de honra o qual faz parte integrante
da candidatura.
3 - O Municipio fiscalizará, pelos meios que estiver ao seu alcance, o cumprimento das
obrigações previstas no presente artigo, devendo os beneficiários fornecer todos os
elementos solicitados pelo Municipio com vista a verificação do cumprimento das
obrigações a que estava adstrito aquando da apresentação da candidatura.
4 - O não cumprimento do previsto no presente artigo constituirá o beneficiário na
obrigação de restituir a totalidade do valor recebido acrescido de juros de mora.
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Artigo 15º | Instrução e Formalização do Pedido
1 - O pedido de apoio é feito digitalmente através de formulário próprio para o efeito
constante no website oficial do Município de Vila Nova de Poiares (www.cmvilanovadepoiares.pt) a partir do dia 9 de junho de 2020
2 - O requerimento, devidamente preenchido e a documentação exigível podem ser
entregues, pessoalmente no Balcão Único de Atendimento nas instalações da Câmara
ou remetidos via CTT, devendo neste caso dar entrada nos serviços até ao términus do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas.
3 - O processo de inscrição e a respetiva tramitação e analise decorrerá sob a
responsabilidade de uma comissão de analise designada para o efeito pelo Presidente
da Câmara Municipal.
4 - Os pedidos deverão ser apresentados entre o dia 9 de junho de 2020 (00h00m) e o dia
26 de junho de 2020 (23h59), sendo avaliados por ordem de chegada.
5 - As inscrições posteriores a 26 de junho de 2020, bem como as que não cumpram os
requisitos ou não forem acompanhadas pela documentação exigível não serão
consideradas.

Artigo 16º| Documentos Comprovativos
1 - O(a) candidato(a) deve conter a seguinte documentação:
a) Documento de identificação, NIF e NISS do representante legal da empresa, ou
do empresário em nome individual conforme o caso
b) Certidão permanente do registo comercial ou código de acesso à mesma
c) Comprovativo de conta (NIB/IBAN) associado à empresa/empresário(a)
beneficiária.
d) Certidão de ausência de dívidas à Segurança Social e Autoridade Tributária.
e) Declaração sob compromisso de honra do representante legal da empresa/do
empresário(a) a declarar a veracidade de todos os dados constantes no
formulário e a assegurar que irá manter a atividade em funcionamento sem
qualquer despedimento.
f) Declaração do contabilista certificado a assegurar a quebra do volume de
negócios e número de trabalhadores (incluindo o empresário em nome
individual, se for o caso)
g) Informação de início de atividade e volume de faturação extraída do Portal das
Finanças.
2 - A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares reserva o direito de solicitar outros
documentos complementares e/ou pedir informações adicionais, por forma a verificar
o cumprimento dos requisitos previstos no presente Plano/Normas
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CAPÍTULO IV | ASSOCIATIVISMO CULTURAL, DESPORTIVO E SOCIAL
Artigo 17º| Âmbito
1 - O Fundo de Emergência Municipal estabelece as regras e as condições de atribuição do
apoio urgente e imediato, de carácter extraordinário e transitório, destinado a proteger
a atividade cultural e a minimizar os prejuízos sofridos pelas Associações, que exerçam
a sua atividade em Vila Nova de Poiares, estejam legalmente constituídas e
devidamente registadas e identificadas perante a Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares.
2 - O apoio destina-se a financiar única e exclusivamente a compensação pelas perdas de
receita ou as despesas assumidas em virtude da situação da pandemia causada pelo
COVID19.

Artigo 18º | Beneficiários
Podem candidatar-se ao presente apoio financeiro Associações legalmente constituídas, que
possuam atividade cultural, desportiva, ou social regular no município e, tenham a sua situação
regularizada perante o município, segurança social, e autoridade tributária.

Artigo 19º | Condições de Elegibilidade
1 - São elegíveis as associações sem fins lucrativos, com atividade cultural, desportiva, ou
social legalmente constituídas.
2 - O presente apoio destina-se prioritariamente a assegurar os encargos com despesas
assumidas em virtude da situação da pandemia causada pelo COVID19, bem como para
fazer face à perda de receitas decorrentes do adiamento ou cancelamento de atividade
regular, o qual terá que ser alegada e comprovada.

Artigo 20º | Critério de Atribuição do Apoio
1 - Os apoios concedidos ao abrigo das presentes regras serão atribuídos numa única
prestação, no limite máximo de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).
2 - O montante a atribuir às entidades será decidido caso a caso, tendo por base a
informação prestada pelas Associações no respetivo Requerimento.

Artigo 21º | Instrução e Formalização dos Pedidos de Apoio
1 - O pedido de apoio é feito através de formulário próprio disponibilizado para o efeito no
website oficial do Município de Vila Nova de Poiares (www.cm-vilanovadepoiares.pt) a
partir do dia 9 de junho de 2020.
2 - O requerimento, devidamente preenchido e a documentação exigível podem ser
entregues pessoalmente no Balcão Único de Atendimento nas instalações da Câmara ou
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remetidos via CTT. devendo neste caso dar entrada nos serviços até ao términus do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas.
3 - O processo de inscrição e a respetiva tramitação e análise decorrerá sob a
responsabilidade de uma comissão de análise designada para o efeito pelo Presidente
da Câmara Municipal.
4 - Os pedidos deverão ser apresentados entre o dia 9 de junho de 2020 (00h00m) e o dia
26 de junho de 2020 (23h59), sendo avaliados por ordem de chegada.
5 - As inscrições posteriores a 26 de junho de 2020, bem como as que não cumpram os
requisitos ou não forem acompanhadas pela documentação exigível não serão
consideradas.

Artigo 22º | Documentos Comprovativos
O pedido de apoio financeiro deve conter a seguinte documentação:
a) Último relatório de contas aprovado e proposta de Orçamento e Plano de Atividades
para 2020 (com indicação de atividades canceladas ou adiadas, e quebras de receitas).
b) Declaração com as despesas correntes discriminadas por natureza nos últimos 12
meses.
c) Declaração com identificação da quebra de receita em comparação com igual período
de 2019.
d) Declaração que ateste e fundamente dificuldades de tesouraria para assumir os
compromissos com as despesas correntes.

CAPÍTULO V |DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 23º | Proteção de Dados
1 - Os documentos e a informação fornecida pelos requerentes destinam-se em exclusivo
à avaliação da candidatura, garantindo confidencialidade no tratamento dos mesmos
2 - A candidatura pressupõe a aceitação, por parte do requerente, que se proceda ao
cruzamento dos dados fornecidos outras entidades.
Artigo 24º | Decisão
1 - Sem prejuízo do disposto no nº 3 do art.º 35.º do Anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro, o apoio financeiro é aprovado pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, com base num relatório apresentado pela comissão de analise designada para
o efeito.
2 - A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares pode decidir sobre a atribuição de apoio
extraordinário em casos omissos no presente plano, mediante informação
fundamentado prestada pelos responsáveis pelo procedimento.
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Artigo 25º | Indeferimento dos Pedidos
1 - Serão indeferidos os pedidos que não preencham os requisitos exigidos ou apresentem
metodologia fraudulenta para obtenção dos benefícios presentes neste Plano.
2 - A comprovada prestação de falsas declarações determina, para além de eventual
procedimento criminal, a cessação imediata do apoio e a devolução das quantias
recebidas indevidamente, acrescida dos juros legais, ficando impedido de apresentar
nova candidatura.

Artigo 26º | Aprovação e Pagamento
O pagamento do apoio será efetuado no prazo máximo de 5 dias úteis após decisão favorável.

Artigo 27º |Periodicidade
Os apoios aprovados têm um carácter provisório e temporário, de acordo com a evolução da
situação epidemiológica e consequentes medidas de contingência decretadas a nível nacional e
municipal.

Artigo 28º |Vigência
1 - O Fundo de Emergência Municipal vigora até 30 de junho de 2020, ou até se esgotar a
sua dotação máxima de € 300.000 (trezentos mil euros)
2 - As presentes medidas retroagem os seus efeitos a 1 de abril de 2020.

Artigo 29º |Omissão
As omissões constantes neste Regulamento são decididas pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares.
Artigo 30º |Relatório de implementação, acompanhamento e execução dos apoios
concedidos.
No final do procedimento é elaborado um relatório final de implementação, acompanhamento
e execução dos apoios concedidos, o qual será apresentado à Câmara Municipal e Assembleia
Municipal para aprovação.
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Artigo 31º |Entrada em vigor
O Fundo Municipal de Emergência COVID-19 - Plano de Medidas Excecionais para o
Relançamento Económico e Social e Associativo - Apoio às Famílias, Empresas e Associações
locais, entra em vigor no dia da sua aprovação sendo publicadas na página eletrónica do
Município em www.cm-vilanovadepoiares.pt)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Digitally signed by
JOÃO MIGUEL
SOUSA HENRIQUES
Date: 2020.06.08
16:00:17 +01:00
Location: Portugal
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