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Regulamento do Fundo Municipal de Emergência COVID19 

 

 

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 Penela encerrou todos os equipamentos públicos e 

serviços municipais, cancelou todos os eventos culturais e desportivos, e interditou também 

várias áreas de lazer no espaço comunitário. Estas medidas preventivas para minimizar a 

propagação do novo coronavírus assumiram 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 do Plano de Contingência, foram cancelados todos os eventos culturais promovidos 

pelo município, permitindo a libertação dos recursos financeiros que possibilitam colocar em 

curso medidas excecionais, em função das necessidades que têm vindo a ser identificadas, 

orientadas para os agentes económicos, sobretudo aqueles que contribuem ativamente para a 

vida do quotidiano do concelho, como as microempresas, os estabelecimentos comerciais, as 
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associações e as famílias. 

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. Adicionalmente, importa 

também proteger a atividade cultural e criativa que contribui para uma dinâmica de maior coesão 

social, seja na preservação do património ou na formação e criação artística. 

O objetivo deste regulamento é enquadrar as medidas de apoio excecional e temporário às 

famílias, fomento da economia de proximidade e manutenção das associações e empresas 

culturais. 

 

PREÂMBULO 

O Município de Penela assumiu como prioridade a criação de medidas complementares de apoio 

aos agentes económicos com o objetivo de minimizar o impacto da crise económica provocada 

pela pandemia do Covid-19 através da criação de um Fundo Municipal de Emergência, em 

aditamento ao Plano de Contingência Municipal. 

Não se pretendendo substituir às medidas excecionais em vigor aprovadas pela Assembleia da 

República ou decretadas pelo Governo, sobretudo da competência da Segurança Social, esta é 

uma resposta de exceção, num momento também ele excecional, para minimização de situações 

de precariedade económica provocadas pela interrupção económica e prevenção do 

endividamento para cumprimento de responsabilidades elementares, contribuindo para o 

aumento dos indicadores de confiança dos consumidores e investidores para manter decisões 

dos agentes económicos à medida que forem sendo novamente flexibilizadas as restrições ao 

normal funcionamento do mercado. 

As medidas de confinamento obrigaram ao encerramento de vários estabelecimentos e 

empresas, o que restringiu a atividade económica. Em Penela, 90% do tecido empresarial é 

constituído por microempresários, alguns dos quais, pela paragem brusca de atividade viram ser 

colocada em risco a sustentabilidade dos seus negócios. Entre as medidas de apoio em curso 

constam prestações sociais da segurança social a trabalhadores independentes e sócios-gerentes 

sem trabalhadores, mas os microempresários que recorram a lay-off continuam a assumir 

encargos sem auferir qualquer rendimento. Por essa razão, importa procurar apoiar as empresas 

de pequena dimensão que estiveram encerradas e que se encontram com dificuldade na retoma 

da atividade, particularmente os restaurantes e estabelecimentos comerciais, com o objetivo de 

minimizar o impacto social da crise económica e de incentivar a manutenção de postos de 

trabalho. No caso das famílias, para além das prestações sociais regulares, o Governo regulou 

medidas excecionais, nomeadamente moratórias ao nível do pagamento das rendas e do crédito. 
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Contudo, os agregados familiares que viram o seu rendimento diminuir significativamente 

perante uma crise imprevisível podem apresentar problemas de liquidez para fazer face às 

despesas regulares, como o pagamento da renda da casa ou a manutenção do contrato de 

provisão de água, gás e luz. Por sua vez, as associações desenvolvem a sua atividade 

permanentemente na margem entre os gastos e as receitas, não estando preparados para 

acomodar este tipo de choques, sendo essa a razão que justifica uma linha de apoio própria. 

Atendendo a que o presente Regulamento tem carater temporário e excecional, face ao estado 

de emergência decretado pelo Presidente da República e autorizado pela Assembleia da 

República, e visa permitir uma intervenção imediata junto da população mais desfavorecida, 

afetada pela atual situação de crise pandémica, são dispensados, nos termos do artº 31º do 

Decreto n.º 2-A/2020, os procedimentos previstos nos artigos 97º a 101º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

O presente Regulamento define as regras de operacionalização do Fundo de Emergência 

Municipal, que regula medidas temporárias e excecionais, tendo sido elaborado ao abrigo do 

poder regulamentar próprio que é atribuído às autarquias, pelo Artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, da alínea h), do n.º 2, do Artigo 23.º, da alínea g), do n.º 2, do Artigo 25.º 

e das alíneas k) e v), do n.º 1, do Artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. 

 

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 Penela 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 se 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. 
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4. Relativamente aos agentes culturais pretende minimizar os prejuízos sofridos pelas 

Associações legalmente constituídas que exerçam a sua atividade no concelho. 

 

Artigo2º | Financiamento 

O Fundo Municipal de Emergência é financiado pelo Orçamento do Município de Penela. 

 

Artigo 3º | Criação do Fundo Municipal de Emergência 

1. É criado um Fundo Municipal de Emergência COVID 19, no valor inicial de 62.000,00� 

(sessenta e dois 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, Social e Associativo - Apoio às Famílias, 

Empresas e Associações Locais” 

2. A cada uma das vertentes de apoio é atribuído uma dotação máxima de: 

a) Famílias 12.000,00�; 

b) Empresas 40.000,00� 

c) Associações 10.000,00� 

 

CAPÍTULO II 

Famílias 

Artigo 4º | Âmbito 

O Município de Penela, através do Fundo Municipal de Emergência, 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. 

 

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 
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devidamente fundamentada. 

2. Este apoio financeiro, pontual e excecional, não pode ser cumulativo com outros apoios para 

o mesmo fim, independentemente da entidade que o atribui. 

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 na área geográfica do Concelho de Penela; 

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 encontrarem em situação 

de resolução, nem à Autoridade Tributária e Segurança Social. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. O valor máximo mensal e único a atribuir a cada agregado familiar, não pode exceder o 

rendimento mensal perdido. 

6. Podem ainda ser apoiadas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica conforme 

avaliação feita pelos Parceiros da Rede Social 

 

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: 
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a) Pagamento da renda da casa (comparticipação até 50% do valor da renda); 

b) Pagamentos da fatura da água, eletricidade, gás e telecomunicações (comparticipação 

até 50% do valor da fatura) 

c) Aquisição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico, devidamente 

comprovados por receita médica; 

d) Aquisição de bens alimentares essenciais; 

e) Despesas com dependentes (propinas, creche, lar, cuidados continuados, SAD, Centro 

de dia) 

f) Outra despesa essencial desde que devidamente fundamentada. 

2. Os apoios financeiros para as despesas descritas no número anterior podem atingir os 

valores máximos seguintes: 

a) Apoio de 50% da renda da casa, até ao valor máximo de 300,00�, justificando os dados 

da PORDATA, com base no seguinte quadro: 

Escalões de Renda Menos de 

100,00� 

100,00 a 

199,99� 

200,00 a 

299,99� 

300,00 a 

399,99� 

400,00 a 

499,99� 

500,00� 

ou + 

Nº Total de 

agregados familiares 

89 

 

9 

 

33 

 

28 

 

13 

 

4 

 

2 

Alojamentos arrendados segundo os Censos 2011, in PORDATA 

 

b) Apoio de 50% das faturas da água (incluindo a componente de saneamento e resíduos 

sólidos urbanos), gás e eletricidade. 

 

Artigo 8.º | Instrução e Formalização do Pedido 

1 O pedido de apoio é feito através de formulário próprio junto do Gabinete de Ação Social do 

Município de Penela. 

2 Os pedidos deverão ser apresentados entre o dia 278 de julho de 2020 (00h00m) e o dia 7 de 

agosto de 2020 (23h59), sendo avaliados por ordem de chegada. 

3 As inscrições posteriores a 7 de agosto de 2020, bem como as que não cumpram os requisitos 

ou não forem acompanhadas pela documentação exigível não serão consideradas. 
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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: 

i. Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte e comprovativo de 

NISS; 

ii. Autorização de residência em território português em situação de cidadãos 

estrangeiros. 

b) Fotocópia do comprovativo de pagamento e recibo da renda habitacional; 

c) Fotocópia do comprovativo de pagamento e fatura do fornecimento de serviços externos 

de eletricidade, gás, água; 

d) Fotocópia da última declaração de IRS apresentada, acompanhada da respetiva nota de 

liquidação ou cobrança; 

e) 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. Valor da pensão de alimentos a menores; 

iii. Valor da prestação social; 

f) 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 

trimestre anterior; 

g) Certidão de ausência de dívidas à Segurança Social e Autoridade Tributária ou autorização 

de consulta; 

h) Comprovativo de conta (NIB/IBAN) para transferência do apoio. 

2. O Município de Penela reserva o direito de solicitar outros elementos considerados 

necessários após análise da candidatura. 
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CAPÍTULO III 

Empresas 

Artigo10º | Âmbito 

O Município de Penela, através do Fundo Municipal de Emergência, 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 designados por “empresas”), situados no concelho de Penela, 

forçados – por lei ou ato administrativo – ao encerramento ou suspensão da atividade em virtude 

da declaração do estado de emergência ou que tenham sofrido uma redução no volume de 

faturação decorrente dessa situação. 

 

Artigo 12ª | Condições de Elegibilidade 

Podem aceder ao apoio financeiro do fundo, as empresas com menos de 10 trabalhadores, com 

sede ou estabelecimento no concelho de Penela, ou empresários em nome individual (detentores 

em nome individual (não societários) de um estabelecimento no concelho de Penela,) e que 

preencham cumulativamente os seguintes requisitos: 

1. Que, em virtude do presente estado de emergência, nos meses de novembro, dezembro de 

2020 e janeiro de 2021, tenham sofrido uma redução no volume de negócios, com faturação 

igual ou inferior a 75% relativamente ao período homólogo do ano económico transato ou, 

no caso de empresas novas, relativamente à média dos três meses anteriores, ou seja, aos 

meses de agosto, setembro e outubro de 2020. 

2. Cujo volume de negócios em 31 de dezembro de 2019, não ultrapasse o valor previsto no 

seguinte quadro, de acordo com o número de trabalhadores: 

 

Escalão Volume de negócios do ano anterior 

Até 3 trabalhadores, inclusive 300.000 � 

Mais de 4 trabalhadores 600.000 �  
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Artigo 13º | Natureza do Apoio 

O incentivo tem a forma de subsídio não reembolsável e é atribuído, por uma única vez, em 

função do número de trabalhadores, de acordo com o seguinte quadro: 

Escalão Prestação 

Até 3 trabalhadores, inclusive 1000 � 

Mais de 4 trabalhadores 1500 � 

 

Artigo 14º | Instrução e Formalização do Pedido 

 

1. O pedido de apoio é feito através de formulário próprio disponível na página oficial do 

município (www.cm-penela.pt) e do Núcleo Empresarial de Penela (NEP) 

(nepenela@gmail.com); 

2. O formulário, juntamente com toda a documentação exigida é enviado para 

nepenela@gmail.com ou entregue no Núcleo Empresarial de Penela, localizado no HIESE – 

Habitat de Inovação Empresarial nos Setores Estratégicos, Quinta do Vale do Espinhal, 3230-

343 Penela. 

3. Os pedidos deverão ser apresentados entre o dia 21 de maio de 2021 (00h00m) e o dia 31 

de maio de 2021 (23h59). 

4. As empresas apoiadas no âmbito das candidaturas submetidas até ao dia 31 de março de 

2021 não podem apresentar nova candidatura. 

 

Artigo 15º | Documentos Comprovativos 

A candidatura ao sistema de incentivos deve conter a seguinte documentação: 

1. Certidão permanente do Registo Comercial (quando aplicável). 

2. Apresentação de documento de identificação e NIF do representante legal da empresa. 

3. Comprovativo de conta (NIB/IBAN) associado à empresa beneficiária. 

4. Certidão de ausência de dívidas à Autoridade Tributária ou autorização de consulta. 

5. Declaração sob compromisso de honra do representante legal da empresa, da veracidade de 

todos os dados constantes no formulário e a assegurar a manutenção da atividade logo após 

a suspensão de proibição legal ou administrativa decorrente da situação de pandemia, sem 

qualquer despedimento. 

http://www.cm-penela.pt/
mailto:nepenela@gmail.com
mailto:nepenela@gmail.com
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6. Declaração, sob compromisso de honra do contabilista certificado, comprovativo do número 

de trabalhadores (incluindo o empresário em nome individual, se for o caso) e da quebra do 

volume de negócios. 

7. Informação de início de atividade e volume de faturação extraída do Portal das Finanças. 

8. A Câmara Municipal pode solicitar outros elementos considerados necessários para melhor 

análise da candidatura. 

 

Artigo 16º | Critérios de seriação 

1. Os apoios são limitados à verba disponível constante do artigo 3º, deduzindo o valor já 

atribuído às candidaturas submetidas até ao dia 31 de março de 2021; 

2. Os apoios serão atribuídos pela seguinte ordem de prioridade: 

a) Entidades não beneficiadas por quaisquer outros apoios municipais no âmbito do Fundo 

Municipal de Emergência COVID-19; 

b) Entidades beneficiárias com a percentagem de faturação mais baixa relativamente à análise 

efetuada no âmbito do número 1 do artigo 12º; 

c) Outras situações. 

 

Artigo 16-Aº | Outros apoios ao combate da pandemia 

1. O Município pode ainda reservar-se a utilizar as verbas disponíveis no âmbito deste 

fundo para comparticipar as empresas do concelho na testagem à COVID-19 para os 

seus colaboradores com a finalidade de controlar a pandemia. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Associativismo 

Cultural, Desportivo e 

Social 

Artigo 17º | Âmbito 

O Fundo Municipal de Emergência 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 
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em Penela, estejam legalmente constituídas e devidamente registadas e identificadas perante 

o Município de Penela. 

 

Artigo 18º | Beneficiários 

Podem candidatar-se ao presente apoio financeiro associações legalmente constituídas que 

possuam atividade cultural, desportiva ou social regular no município e, neste âmbito, 

possuam a 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 

correntes de funcionamento, incluindo contratos de arrendamento, face à perda de receitas 

decorrentes do adiamento ou cancelamento de atividade regular motivada pela pandemia 

do COVID 19 

 

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 3 .000,00� (três 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. Os requerimentos são entregues por correio eletrónico, para o endereço de e-mail 

cmpenela@cm-penela.pt, em formulário próprio disponível em www.cmpenela.pt. 

2. Os pedidos deverão ser apresentados entre o dia 27 de julho de 2020 (00h00m) e o dia 7 de 

agosto de 2020 (23h59), sendo avaliados por ordem de chegada. 

3. Os requerimentos devem ser acompanhados dos elementos comprovativos exigidos. 

4. Reserva-se o direito ao Município de Penela de solicitar outros elementos considerados 

necessários, para melhor análise da candidatura. 

 

mailto:cmpenela@cm-penela.pt
http://www.cmpenela.pt/
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Artigo 22º | Documentos Comprovativos 

O pedido de apoio financeiro deve conter a seguinte documentação: 

1. Último relatório de contas aprovado e proposta de Plano de Atividades para 2020 (com 

indicação de atividades canceladas ou adiadas). 

2. Encargos com arrendamento. 

3. Declaração com as despesas correntes discriminadas por natureza nos últimos 12 meses. 

4. Declaração com identificação da quebra de receita em comparação com igual período de 

2019. 

5. 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-se confidencialidade no tratamento dos dados. 

2. A candidatura pressupõe a aceitação, por parte do requerente, que se proceda ao 

cruzamento dos dados fornecidos com outras entidades, nomeadamente a Rede Social. 

 

Artigo 24º | Decisão 

1. O apoio financeiro é aprovado pelo presidente da Câmara Municipal de Penela por proposta 

dos serviços competentes pela gestão de cada uma das linhas de apoio. 

2. A Câmara Municipal de Penela pode decidir sobre a atribuição de apoio extraordinário em 

casos omissos neste Regulamento. 

 

Artigo 25º | Exclusão dos Pedidos 

1. Serão excluídos os pedidos que não preencham os requisitos exigidos ou apresentem 

metodologia fraudulenta para obtenção dos benefícios presentes neste Regulamento. 

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 



Regulamento Fundo Municipal de Emergência 
 
13 

 

indevidamente, acrescida dos juros legais, ficando o beneficiário impedido de apresentar 

nova candidatura. 

 

Artigo 26º | Aprovação e pagamento 

O pagamento da ajuda será efetuado através de transferência Bancária para o IBAN indicado 

pelo beneficiário. 

 

 

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, terminando o apoio com a revogação do presente Regulamento. 

 

Artigo 28º | Vigência 

1. O Fundo de Emergência Municipal vigora até 31 de agosto de 2021, ou até se esgotar a sua 

dotação máxima de 62.000,00� (sessenta e um mil e novecentos 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 por deliberação da Câmara 

Municipal de Penela 

 

Artigo 30º Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à sua aprovação. 
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