
REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO DO IDOSO E CARTÃO SOCIAL NA 
ÁREA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO 

 

Constitui uma preocupação e é do interesse do Município a promoção 

das condições de vida de todos os munícipes, em especial dos 

munícipes idosos e dos munícipes com menores recursos; 

 
A Câmara Municipal assume a promoção do “Cartão do Idoso” e do 

“Cartão Social” na área do Município de Vila Velha de Ródão como 

um factor de desenvolvimento social, o que faz nos termos do 

presente regulamento 
I – PARTE GERAL 

A - NOÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1.º 

1. Para efeitos do presente regulamento: 

(a) Idosos são os munícipes residentes na área do 

Município de Vila Velha de Ródão com mais de sessenta e 

cinco anos; 

(b) Munícipes Carênciados são os munícipes cujos 
rendimentos são inferiores a 75% do salário mínimo 

nacional; 
(c) Rendimentos são todos os recursos do agregado 

familiar que sejam traduzidos ou traduzíveis em 

numerário, designadamente os provenientes do trabalho, 

de reformas, de rendimentos prediais ou quaisquer 

outros com carácter de duradouro ou habitual. 
 

Artigo 2.º 

Para efeitos do presente regulamento são considerados: 

(a) O Cartão do Idoso; 

(b) O Cartão Social; 

 

B - DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS 

Artigo 3.º 

1. A decisão da atribuição de um dos “cartões referidos no 

artigo 2.º” é da competência do órgão Executivo da Câmara 



Municipal, que para o efeito e caso a caso, poderá contará 
com o apoio de uma Comissão ou Júri criada para o efeito. 

 

2. O órgão executivo da Câmara Municipal poderá, ainda, delegar 

as competências referidas no número um, designadamente, na 

Comissão ou Júri criada para o efeito.  

 

3. Das decisões relativas á atribuição de qualquer dos cartões 

cabe recurso nos termos gerais. 

 
Artigo 4.º 

1. Na instrução dos processos relativos à atribuição dos cartões 

do Idoso e Social a Comissão ou Júri, bem como o órgão 

Executivo da Câmara Municipal deverão atender, 

designadamente: 

(a) Às condições socio-económicas do Munícipe; 

(b) Ser o interessado recenseado na área de Município 

de Vila Velha de Ródão; 

 

2. Nas condições sócio-económicas deve atender-se, 

designadamente aos rendimentos auferidos pelo interessado e 

aos rendimentos do agregado familiar, tendo por referência o 

ordenado mínimo nacional e o critério previsto no artigo 1.º 
para efeitos de agregado economicamente carenciado; 

 

 Artigo 5.º 

1. Os candidatos que pretendam obter um dos auxílios sociais 

previstos no presente regulamento deverão inscrever-se na 

Secretaria da Câmara Municipal ou em qualquer das Juntas de 

Freguesia do Concelho; 

 

2. As Juntas de Freguesia encaminharão os processos para a 

Secretaria da Câmara Municipal no prazo máximo de oito dias 

após a sua recepção. 

 
3. A candidatura a qualquer dos auxílios sociais implica 

autorização expressa à Autarquia ou á Comissão para, em caso 



de dúvida, solicitar a comprovação dos elementos e dados 
fornecidos por cada um, junto das entidades competentes. 

                  

Artigo 6.º 

1. O processo de candidatura envolve o preenchimento de uma 

ficha de inscrição e será instruído com os seguintes 

documentos: 

(a) Fotocópia do cartão de eleitor; 

(b) Atestado de composição do agregado familiar 

emitido pela competente Junta de Freguesia; 

(c) Cópia autenticada da Declaração de Rendimentos 

(Modelo 2 do IRS) ou certidão emitida pela DGCI que 

comprove a sua não apresentação por dela estar isento; 

(d) Cópia dos recibos de reforma ou aposentação; 
 

2. Os documentos solicitados na alínea anterior, em situações 

devidamente justificadas, poderão ser substituídos, 

provisoriamente, por declaração de honra do Interessado; 

 

3. Nos casos previstos no número anterior a apresentação e 

entrega dos documentos em falta deverá fazer-se no prazo 

máximo de trinta dias. 

 

Artigo 7.º 

1. A comissão ou júri é um órgão meramente consultivo a quem 

compete coadjuvar o executivo da Câmara Municipal na 

apreciação, instrução dos processos e preparação das decisões 
relativas à política social, nos termos do presente 

regulamento. 

 

2. O júri ou comissão será composta por um número impar de 

membros, sendo, pelo menos: 

(a) Um a designar de entre a Equipa de Vereadores da 

Autarquia, que presidirá às reuniões.  

(b) Um a designar da equipa do gabinete Técnico da 

Autarquia.  

(c) Um da Equipa de Assistentes Sociais ou do Gabinete 

Social da Autarquia ou de uma das Instituições 



Particulares de Solidariedade Social da área do 
Concelho. 

 

3. O Júri ou Comissão é nomeado pelo Executivo Camarário por 

períodos de tempo não superiores ao respectivo mandato e 

reunirá ordinariamente sempre que seja necessária e pedida a 

sua colaboração.  

 
II – DO CARTÃO DO IDOSO E DO CARTÃO SOCIAL  

Artigo 8.º 

O “Cartão do Idoso” e o “Cartão Social” são documentos de 

identificação emitidos pela Câmara Municipal de Vila Velha de 

Ródão que, mediante a sua exibição, concedem as vantagens 

previstas no presente regulamento. 
 

Artigo 9.º 

Os cartões referidos no número anterior são propriedade da 

Autarquia de Vila velha de Ródão, que os cede para uso pessoal do 

seu titular, sendo por isso intransmissíveis.   

 

Artigo 10.º 

1. Os cartões referidos no presente capítulo são emitidos 

pela autarquia a pedido de cada um dos interessados: 
(a) O “Cartão do idoso” a quem seja reformado e/ou, 

não o sendo, tenham idade superior a sessenta e cinco 

anos; 

(b) O “Cartão Social”: 
b.1) A quem tenha rendimentos per capita no agregado 

familiar inferiores a 75%  do salário mínimo nacional; 

b.2) Os portadores de uma incapacidade para o trabalho 

superior a sessenta por cento com rendimentos per 

capita no agregado familiar inferiores ao salário 

mínimo nacional; 

 

2. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, o 

titular do Cartão Social é dispensado do Cartão do Idoso. 

 

Artigo 11.º 



1. O cartão do idoso mediante a, respectiva, exibição concede 
aos seus titulares os seguintes benefícios: 
 

(a) Entrada gratuita nos programas e actividades 

culturais promovidos ou com participação da Autarquia 

(b) Desconto até 30% em tratamentos termais com as 

quais a Autarquia tenha acordo de cooperação; 

(c) Transportes gratuitos dentro da área do Município 

nos percursos efectuados pelos veículos de transporte 

de passageiros da Autarquia; 

 

2. O Cartão Social, além das vantagens previstas no número 

anterior, concede, ainda, as seguintes vantagens: 

(a) Desconto de 50% nos consumos de água até 9 m3; 
(b)Desconto de 50% nas taxas devidas pelos resíduos 

sólidos urbanos; 

(c)Isenção de taxas devidas pela reconstrução de habitação 

ou para obras simples cujo orçamento não ultrapasse os € 

10.000,00 (dez mil euros).  

 

3. Anualmente a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão pode 

ainda conceder outros benefícios aos titulares do Cartão 

do Idoso e Cartão Social, que serão publicados no Boletim 

Municipal e publicitados pelos meios habituais. 

 

4. Para efeitos das alíneas a) e b) do número dois do 

presente artigo a efectivação dos descontos dependem do 
“contador da água” ou o imóvel estarem em nome do 

beneficiário ou do respectivo cônjuge. 

 

Artigo 12.º 

Os programas de apoio para os titulares do cartão do idoso e do 

cartão social serão definidos por protocolo com as entidades 

públicas e privadas que possam ser envolvidas no projecto, 

designadamente com cada uma das Juntas de Freguesia, com a 

Administração Regional de Saúde, com os Bombeiros Voluntários e 

Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

 


