
 

 
 

COMUNICADO Nº 7 / 2021 
Fundo Municipal de Emergência - Plano de Medidas 

Excecionais | Apoio à Família  

 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

vem por este meio informar que: 

1) consciente da sua responsabilidade social e a necessidade de ser a alavanca para a 

estabilidade sócio económica das famílias mais desprotegidas o Município 

considerou imperioso criar um instrumento de apoio para os agregados familiares 

em maior vulnerabilidade económica e que viram os seus rendimentos reduzidos 

devido à pandemia do Covid19; 

2) Assim, foi aprovado em reunião do Executivo o Fundo Municipal de Emergência 

COVID-19 - Plano de Medidas Excecionais - Apoio às Famílias como complemento 

às medidas já anunciadas pelo Governo e aos benefícios fiscais municipais já 

existentes, no valor de 100 mil euros, e que vigorará até junho de 2021; 

3) O apoio financeiro excecional e pontual a atribuir, através de subsídio não 

reembolsável, destina-se ao pagamento total ou parcial de despesas essenciais, 

como consumo doméstico de água, eletricidade, gás, medicação, comunicações, 

rendas habitacionais e/ou empréstimo bancário à habitação, alimentação ou outra 

necessidade básica elementar devidamente fundamentada. São igualmente 

contempladas as despesas inerentes à aquisição de equipamento informático 

devido ao Ensino à Distância. 

Cumpridas as condições de acesso (que podem ser consultadas no site do município em 

http://cm-vilanovadepoiares.pt/editais-requerimentos-e-regulamentos/198-

regulamentos/2976-fundo-municipal-de-emergencia-de-vila-nova-de-poiares-medidas-

excecionais-apoio-as-familias ), o pedido deverá ser feito em formulário disponibilizado 

no mesmo endereço, podendo ser entregue no próprio site do Município, pessoalmente no 

Balcão Único de Atendimento nas instalações da Câmara ou remetido via CTT. 

Para qualquer esclarecimento, ou informação adicional, os interessados poderão contactar 

os Serviços de Ação Social do Município através do telefone 239 420 850 ou email, 

asse@cm-vilanovadepoiares.pt  

 

 

Vila Nova de Poiares, 10 de março de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

http://cm-vilanovadepoiares.pt/editais-requerimentos-e-regulamentos/198-regulamentos/2976-fundo-municipal-de-emergencia-de-vila-nova-de-poiares-medidas-excecionais-apoio-as-familias
http://cm-vilanovadepoiares.pt/editais-requerimentos-e-regulamentos/198-regulamentos/2976-fundo-municipal-de-emergencia-de-vila-nova-de-poiares-medidas-excecionais-apoio-as-familias
http://cm-vilanovadepoiares.pt/editais-requerimentos-e-regulamentos/198-regulamentos/2976-fundo-municipal-de-emergencia-de-vila-nova-de-poiares-medidas-excecionais-apoio-as-familias
mailto:asse@cm-vilanovadepoiares.pt

		2021-03-10T11:20:27+0000
	João Miguel Sousa Henriques




