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PO~DELlliA 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA 

Cria(;5o do Cart5o de ldoso 

Considerando que o lndice de natalidade no concelho de Ponte de Lima esta a descer de uma forma 

preocupante; 

Considerando que, face a falta de oportunidade de emprego e de estabilidade, os jovens casais estao optar 

pela emigrat;ao; 

Considerando que a media de esperan~a de vida, devido a melhoria dos cuidados primarios na saude, tem 

aumentado; 

Considerando os niveis de envelhecimento da populat;ao limiana; 

Considerando a popula~~o idosa um dos sectores mais vulneraveis da nossas sociedade; 

Que o resultante desta realidade e o envelhecimento gradual da popula ~i!lo. Por essa razao cabe a 
autarquia a responsabilidade de responder a esta situa~ao, no sentido de melhorar o nivel de qualidade de 

vida da popula9~0 idosa. Verifica-se que o numero de idosos isolados tern aumentado e o recurso a 
institucionaliza~ao e recorrente, de tal modo que ja nao existe capacidade de resposta em tempo util as 

so licitat;oes atuais. As fragilidades evidenciadas devem merecer da autarquia uma resposta firme, 

adequada e imediata. 

As car~ncias sociais devem ser combatidas no momenta em que se evidenciam, nao podem estar sujeitas a 

meras programa9oes de reformulat;ao de tarifas ou de orientat;oes internas. Quem esta mal e vive mal, 

precisa de apoio imediato, antes que passe da pobreza a miseria. Sabemos que a distancia entre uma e 

outra e curta, por isso a interven9ao deve ser precoce, de forma a nao se atingir uma situa~ao irreverslvel 

de debilidades que conduzirao inevitavelmente a um fim de vida sem respeito pela dignidade da pessoa 

humana. 

E nesse sentido que o PSD apresentou em reuniao de Camara e apresenta a Assembleia Municipal esta 

proposta. Sabemos de ante mao que as propostas da oposi9~0 independentemente da sua oportunidade e 

necessidade, si!lo, apenas pelo facto de virem da oposit;ao, constantemente chumbadas pela m;;lioria CDS. 

Cetos que as propostas da area socia l nao vao ser ana lisadas pela insensibilidade polftico-partidaria, e que 

os va lores socials sao valores que todos defenderao nesta casa da democracia, propomos a criac;ao e 

regulamenta9ao de atribul9ao do Cartao Municipal do ldoso. 

Ponte de Lima, 21 de Junho de 2014 

0 Grupo do PSD 



POXIE DE LIMA 
Um partido ao seu !ado 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO 

Preambulo 

Considerando a importancia que as autarquias estao a assumir na vertente social, o Municipio de Ponte de 

Lima atento a situa~ao socioecon6mica dos seus munlcipes, nomeadamente os reformados, pensionistas e 

idosos, poderci, na area das suas compet~ncias, implementar o Cartao Municipal do ldoso. A Lei nQ 169/99 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n25-A/2002 de 11 de Janeiro1 na alinea c) do n24 do seu arU 64Q, 

refere que "compete a Cdmara Municipal participar na presta~tio de servi~os a estratos socials 

desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as entidades competentes do administrar;oo central, e 

prestar apoio aos referidos estratos socials, pe/os me los adequados". 

Assim, a Camara Municipal cria o Cartao Municipal do ldoso, que se rege pelo presente Regulamento. 

Artigo 12 
Ambito 

0 presente regulamento define as condic;:oes de acesso ao Cartao Municipal do ldoso residente no concelho 

de Ponte de Lima, bern como proceder no sentido da sua concessao. 

Artigo 22 
Objectlvo 

0 Cartao Municipal do ldoso visa contribuir para aprofundar a socializac;:ao, atraves da melhoria das 

condi<;oes de vida da pessoa idosa, pensionistas e reformados do Concelho de Ponte de Lima. 

Artigo 311 
Formas de Apoio 

1) 0 Cartao Municipal do ldoso garante aos seus titulares uma redu~ao de 50% no pagamento do 

consumo de agua para fins domesticos ate 5 m3 mensais. 0 contador deve estar em nome do titula r 

do cartao. 

2) Os titulares do Cartao Municipal do ldoso beneficiam igualmente da isen<;ao de 50% no pagamento de 

taxas, tarifas e pre<;os devidos pelos servic;:os prestados pelo municipio. 

a) Nao sao abrangidos pelo disposto nas alineas anteriores, os reformados e pensionistas, que vivam 

em coabitac;:ao com outras pessoas, detentores de outros rendimentos, e que com eles compartilhem 

do consumo de agua. 

3) Comparticipac;:ao de 25% na aquisic;:ao de medicamentos, sabre a parte que compete ao utente, 

mediante de c6pia da receita medica e apresenta~ao do recibo. Esta compartic:ipac;:ao nao pode 

exceder 300 euros/ano. 

a) 0 limite anual de comparticipac;:ao sera anualmente revisto pela Ci.lmara Municipal. 



b) 56 serao comparticipados os medicamentos que constem do fndice Nacional Terapeutico; 

4) 0 Cartao Municipal do ldoso g;;~rante acesso as condil:;oes de apoio previstas do Regulamento "Ponte 

Amiga". 

5) Outros.apoios que venham a ser objecto de delibera~ao da C§mara Municipal. 

6) Descontos das entidades locais que adiram a iniciativa. 

7) Os apoios previstos neste regu lamento nao sao cumuh~veis com outros de igual natureza. 

Artigo 42 
Beneflclarlos 

Condi~oes de acesso a aquisi~ao do Cartao Municipal do ldoso de Ponte de Lima: 

• !dade igual ou superior a 66 a nos; 

• Residir no concelho de Ponte de Lima ha pelo menos 3 anos; 

• Ser eleitor no concelho de Ponte de Lima; 

• Ser reformado, pensionista por invalidez, pensionista por sobrevivencia/pre<;o de sangue; 

• Ter um rendimento mensal per capita igual ou inferior ao Salario Minimo Nacional. 

Artlgo 5!! 
Candidaturas 

Os requerentes deverao apresentar a sua candidatura atraves de requerimento proprio a obter no Servi<;o 

de A<;ao Social da Autarquia ou na Junta de Freguesia da area de residencia, acompanhado dos seguintes 

elementos: 

• C6pia do Bilhete de ldentidade e do Cartao de Contribuinte; 

• C6pia do Cartao de Pensionista e do Cartao de Eleitor; 

• Duas fotografias recentes; 

• C6pia do recibo da ultima pensao; 

• Declara~ao de Rendimentos referente ao a no anterior (IRS), ou prova da sua isen<;ao; 

• Declara<;ao dos bens patrimoniais do agregado familiar emitida pelo respectivo Servi<;o de Finan<;as; 

• Atestado da Junta de Freguesia que comprove a resid~ncia ha pelo menos tr~s anos e composi<;ao 

do agregado familiar; 

• Qualquer outro documento solicitado pela Autarquia, com vista a analise do processo. 

Artigo 6Q 
Analise da Candidatura 

1) 0 Municipio de Ponte de Lima, atraves do Servi<;o de Ac<;ao Social, procedera a analise dos 

requerimentos, que devera ser complementada com entrevista e visita domiciliaria. 

2) S6 haven§ Iugar aos apoios constantes no presente regulamento, ap6s atribui<;ao do Cartao Municipal 

do ldoso. 

3) 0 Cartao Municipal do ldoso sera valido por dois anos, renovar-se-a a requerimento do interessado, 

ate 30 dias antes do termino de va lidade do respective cartao, por igual perfodo, se se verificarem ;;~s 

mesmas condi~oes. 

4) 0 Cartao Municipal do ldoso e individual e intransmissfvel. 



Artigo 79. 
Obriga~oes dos Titulares 

Constituem obriga~oes dos beneficiaries dos apoios: 

a) lnformar previamente a Camara Municipal da mudan~a de resid~ncia, bern como de todas as 

circunstancias verificadas, posteriormente, que alterem a sua situac;:ao econ6mica; 

b) Devolver o cartao aos servl~os competentes do Municipio, sempre que perca o direito ao mesmo. 

Artigo 82 
Cessa~ao do Direito a Utiliza~ao do Cartao Municipal do ldoso 

Constituem causas de cessa~i.io imediata dos apoios: 

a) A transfer~ncia de residencia para fora da area do Municipio; 

b) A utilizac;:ao do Cartao Municipal do ldoso por terceiros; 

c) A fraude ou incumprlmento do presente regulamento. 

Artigo 99. 
Omissoes 

Todos os aspectos nao previstos no presente regulamento serao resolvidos atraves de delibera~ao da 

Camara Municipal. 

Artlgo 102 
Entrada em Vigor 

0 presente regulamento entra em vigor decorridos 15 dias apos a sua publicac;:ao, nos termos da lei. 


