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CAPÍTULO III

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 7.º
Taxas

Pela prática do ato referido no presente Regulamento é devida a 
taxa fixada no Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças em vigor 
na freguesia.

Artigo 8.º
Tramitação desmaterializada

Os procedimentos administrativos previstos no presente diploma são 
efetuados na sede da Junta.

Artigo 9.º
Legislação subsidiária e interpretação

1 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regu-
lamento regem as disposições legais aplicáveis.

2 — As dúvidas e as omissões suscitadas pela aplicação deste Re-
gulamento são resolvidas por deliberação do executivo da Junta de 
Freguesia.

Artigo 10.º
Remissões

As remissões para diplomas e normas legais regulamentares constantes 
do presente Regulamento consideram -se feitas para os diplomas e normas 
que os substituam em caso de alteração ou revogação.

Artigo 11.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação nos 
órgãos competentes desta Freguesia, nomeadamente Junta e Assembleia 
de Freguesia e publicação no Diário da República.

2 de novembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Carnota, Nuno Pedro Correia Lopes Granja.
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 FREGUESIA DE CURRAL DAS FREIRAS

Regulamento n.º 783/2018

Regulamento Apoio à Agricultura Familiar
de Sustentabilidade

A agricultura familiar é uma forma de produção onde predomina a 
interação entre a gestão, a direção e o trabalho no processo produtivo.

Os desafios que se colocam, quanto a esta temática, são dos mais 
diversos, desde o aumentar a produção de alimentos, gerar novas ocu-
pações produtivas, melhorar o nível de renda dos agricultores familiares, 
até à promoção da reconversão do êxodo rural e dos agricultores em 
processo de exclusão do meio produtivo.

O facto de a agricultura familiar ser pluriativa (atividades diversi-
ficadas dentro de uma mesma propriedade) é uma característica ex-
tremamente importante em termos de absorção da força de trabalho 
familiar.

A agricultura familiar sustentável pressupõe o cultivo de terrenos 
agrícolas pelos seus proprietários, tendo como mão de obra o núcleo 
familiar, podendo até possibilitar aos agricultores familiares agregar 
valores económicos dos seus produtos, mas tendo em vista o garante 
dos seus sustentos e o enriquecimento da qualidade de vida das suas 
famílias.

A agricultura familiar deve basear -se no uso de instrumentos e técni-
cas de trabalho sustentáveis, capazes de valorizar as riquezas naturais, 
considerando sempre a preservação do meio ambiente.

Nestes termos, e considerando a vontade da Junta de Freguesia do 
Curral das Freiras no aproveitamento do potencial das agriculturas 
familiares, enquanto espaços de fins múltiplos, mas tendo também a 
noção das dificuldades económicas das famílias inseridas em meio rural, 
tratando -se assim de uma carência socioeconómica por isso é prioritário 
que esta Junta de Freguesia estabeleça os meios de apoio às mesmas 
para o desenvolvimento destas atividades.

A presente proposta de Regulamento foi objeto de apreciação pública.

Assim, no uso das competências previstas pelos artigos 112.º, n.º 7, 
e 241.º da Constituição da República Portuguesa e ao abrigo da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 9.º, bem como das alíneas h) e t) do n.º 1 do artigo 16.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 
Autárquico, submete -se à apreciação e aprovação da Assembleia de 
Freguesia a seguinte proposta de regulamento:

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento tem como objeto incentivar a agricultura 
familiar sustentável e a preservação do meio rural, assente em práticas 
habituais no cultivo de terrenos agrícolas, a desenvolver na freguesia 
do Curral das Freiras.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente regulamento define os critérios de acesso e de atribuição 
de apoios a serem disponibilizados à atividade agrícola familiar que 
ocorram na freguesia do Curral das Freiras.

Artigo 3.º
Definições

1 — Para efeitos do presente regulamento, entende -se por:
a) Agricultura familiar sustentável — o cultivo de terrenos agrícolas 

pelos seus proprietários ou herdeiros, através do uso de instrumentos 
e técnicas de trabalho sustentáveis, capazes de valorizar as riquezas 
naturais e preservar o meio ambiente, tendo como mão de obra o núcleo 
familiar, que possibilita aos agricultores familiares agregar valores 
económicos dos seus produtos, garantindo os seus sustentos e enrique-
cimento da qualidade de vida das suas famílias;

b) Terreno agrícola — o espaço próprio para cultivo com uma área 
de 50 metros quadrados ou mais, devidamente cultivado;

c) Poço de Rega — Abertura profunda cavada no solo, donde se tira 
água para uso caseiro, pertencente a Heréus, e que são utilizados pelo 
mínimo de duas famílias, que pratiquem a atividade agrícola corrente;

d) Levada de rega de Heréus — o canal de passagem de água comum 
a duas ou mais famílias, que permita regar terrenos para produção 
agrícola.

e) Agricultores e Regantes — aqueles que comprovem devidamente 
que exercem atividade agrícola familiar nos respetivos terrenos.

2 — Os agricultores e regantes podem fazer prova do exercício de 
atividade agrícola mediante a apresentação do anexo B ou C (conforme 
o enquadramento do sujeito passivo) da declaração modelo 3 do IRS, ou 
mediante declaração sob compromisso de honra de que exercem essa 
atividade ou em caso de não declarada a sua atividade podem sempre 
provar que praticam agricultura familiar de sustentabilidade perante 
testemunhas que possam confirmar sobre palavra de honra a presença 
da atividade agrícola no momento.

3 — A prova da titularidade do terreno é feita mediante a apresentação 
da cópia da caderneta do Serviço de Finanças ou do registo predial, 
ou qualquer outro documento legalmente admissível que comprove a 
respetiva titularidade do terreno ou perante testemunhas que confirmem 
sobre palavra de honrada que o terreno está em sua posse.

Artigo 4.º
Destinatários dos apoios agrícolas familiares

Os apoios à agricultura familiar destinam -se aos proprietários e regan-
tes dos terrenos agrícolas existentes na freguesia do Curral das Freiras 
e no seu território.

Artigo 5.º
Acesso ao apoio agrícola familiar

1 — O acesso ao apoio agrícola familiar faz -se através do preenchi-
mento de requerimento próprio, existente na Junta de Freguesia e dirigido 
ao Presidente do Executivo, devendo ser obrigatoriamente entregue na 
sede da Junta, durante o seu período de funcionamento.

2 — No requerimento, devem ser identificados os heréus e as suas 
famílias, todos os envolventes na atividade de produção agrícola, assim 
como as respetivas levadas e poços de rega.

3 — Os interessados no apoio a conceder devem, no ato de entrega 
do requerimento, disponibilizar cópias de identificação pessoal de todos 
envolvidos na atividade agrícola e dos regantes que utilizam as levadas 
e poços denunciados para reparação/construção.
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Artigo 6.º
Natureza dos apoios agrícolas familiares

1 — Os apoios serão em material, nomeadamente areia, brita, cimen-
tos, entre outros, que possibilitem a reparação de poços e levadas de 
Heréus, paredes a pedra seca, para a criação das condições necessárias 
à agricultura familiar.

2 — Para os efeitos previstos no número anterior, os candidatos de-
verão apresentar, com o requerimento previsto no artigo anterior, uma 
estimativa das quantidades necessárias de material.

Artigo 7.º
Validação das candidaturas aos apoios agrícolas familiares

1 — Todas as candidaturas aos apoios agrícolas familiares dependem 
da sua respetiva validação pelo Executivo.

2 — Após a entrega dos requerimentos, na sede da Junta de Freguesia, 
as candidaturas deverão ser validadas em reunião ordinária do Executivo, 
num prazo máximo de uma semana.

3 — Só podem ser validadas as candidaturas cujos requerimentos 
estejam devidamente preenchidos, nos termos do artigo 5.º do presente 
Regulamento.

4 — Só serão, igualmente, validadas as candidaturas que compro-
vem o exercício de atividade agrícola e a titularidade do terreno, nos 
termos definidos nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do presente Regulamento.

5 — Sendo validadas as candidaturas, o Executivo nomeará, na mesma 
reunião, o membro que avaliará, no terreno, a necessidade do apoio 
requerido e as respetivas quantidades a atribuir.

6 — Para os efeitos do número anterior, pode ser nomeado mais do 
que um membro do Executivo.

7 — A avaliação referida no n.º 4 deverá ter lugar no prazo máximo 
de duas semanas.

8 — As candidaturas que não tenham os requerimentos devidamente 
preenchidos nos termos definidos no presente Regulamento, ou que não 
façam a prova exigida nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do presente 
Regulamento, serão automaticamente indeferidas na reunião a que alude 
o n.º 2 do presente artigo.

Artigo 8.º
Atribuição de apoios agrícolas familiares

1 — A atribuição dos apoios agrícolas familiares está dependente da 
validação, pelo Executivo, da respetiva candidatura.

2 — A quantidade dos apoios a serem atribuídos será a que resultar da 
avaliação no terreno do membro ou membros do Executivo nomeados 
nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo anterior.

3 — A atribuição dos apoios deverá ser concedida, por deliberação 
fundamentada, na reunião ordinária imediata após a avaliação do membro 
ou membros do Executivo, devendo estes, para o efeito, comunicar ao 
Presidente do Executivo a realização dessa avaliação.

4 — Caso o membro avaliador nomeado tenha sido o Presidente 
do Executivo da Junta de Freguesia, deve este agendar a referida de-
liberação na Ordem de Trabalhos na reunião ordinária do Executivo 
imediatamente seguinte.

5 — Não poderão ser atribuídos apoios agrícolas familiares mais do 
que uma vez ao mesmo candidato, num espaço de 1 ano.

6 — Após a deliberação, a efetiva atribuição do apoio depende da 
disponibilidade de tesouraria ou de cabimento orçamental da Junta de 
Freguesia.

Artigo 9.º
Aplicação dos apoios agrícolas familiares

Para efeitos de verificação da correta aplicação dos apoios atribuídos, 
os membros do Executivo da Junta de freguesia deverão acompanhar o 
desenvolvimento das reparações, a serem executadas pelos requerentes, 
através de visitas aos terrenos dos candidatos beneficiados, que deverão 
ocorrer semanalmente, até à efetiva conclusão da reparação.

Artigo 10.º
Direitos dos Beneficiários

1 — Os Beneficiários dos apoios agrícolas familiares têm o direito 
a que lhes sejam concedidos os apoios, nos termos da respetiva delibe-
ração de atribuição.

2 — Os apoios atribuídos devem ser concedidos aos Beneficiários, 
logo que a Junta de Freguesia tenha a respetiva disponibilidade, por 
ordem cronológica de atribuição, exceto as eventuais situações mais 
vulneráveis que possam acontecer para uma emergência.

Artigo 11.º
Cessação dos Apoios

O direito aos apoios cessa nas seguintes situações:
a) Quando deixem de se verificar os requisitos de acesso aos apoios;
b) A prestação de falsas declarações ou a prática de ameaças ou 

coação sobre algum membro do Executivo ou funcionário da Junta de 
Freguesia;

c) A omissão de apoios similares e equivalentes por outras entidades 
públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos;

d) As alterações suscetíveis de influir na modificação ou extinção das 
condições de acesso aos apoios;

e) A alteração de residência para outra freguesia;
f) A institucionalização em equipamentos financiados ou comparti-

cipados pelo Estado ou pela Região;
g) Por morte do beneficiário.

Artigo 12.º
Dúvidas e Omissões

Todas as dúvidas e os casos omissos suscitados na interpretação e 
aplicação das normas do presente Regulamento serão resolvidos me-
diante deliberação do Executivo da Junta de Freguesia, de acordo com 
a legislação aplicável.

Artigo 13.º
Disposições Finais

1 — Na disponibilização de apoios destinados à agricultura familiar, 
nomeadamente na colaboração na reparação de poços e levadas de re-
gas, a Junta de Freguesia não intervirá no modo de funcionamento dos 
giros de rega, respeitando os acordos estabelecidos entre os regantes 
locais (Heréus).

2 — O presente Regulamento poderá, se assim entender o Executivo 
da Junta de freguesia, sofrer alterações que possam trazer benefícios 
ao mesmo, sendo as mesmas remetidas para aprovação em Assembleia 
de Freguesia.

3 — O presente Regulamento vigora a partir da data da sua aprovação.
4 — Este regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua 

aprovação em Assembleia de Freguesia.
5 — São revogados todos os Regulamentos que contrariem o presente 

Regulamento ou que disciplinem a mesma matéria.
27 de setembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia do 

Curral das Freiras, Manuel Salustino Gonçalves Jesus.
311744866 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA 
DO BALIO E GUIFÕES

Aviso n.º 16848/2018

Consulta pública
Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves, Presidente da União das 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, faz público que:
Em cumprimento da deliberação tomada em Reunião do Órgão Exe-

cutivo realizada no dia 15 de dezembro de 2016, é submetido a consulta 
pública, o seguinte regulamento: Regulamento da Unidade Local de 
Proteção Civil da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e 
Guifões nos termos e em cumprimento do disposto no artigo 101.º do 
Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, durante o prazo de 30 dias úteis a contar 
da data da publicação de Aviso em 2.ª série do Diário da República, 
estanho o projeto de Regulamento disponível em cada uma das Secre-
tarias da União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e Guifões 
e disponibilizado na página eletrónica da autarquia — http://www.jf-
-custoias -lecabalio -guifoes.pt/pt/autarquia/taxas -e -regulamentos.

Qualquer pessoa interessada pode apresentar, durante o período de con-
sulta pública, por escrito, sugestões sobre qualquer questão que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 
disposto n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código do Procedimento 
Administrativo, endereçadas ao Exmo. Sr. Presidente da Junta, entregues 
numa das Secretarias da União das Freguesias de Custóias Leça do Balio e 
Guifões, ou ainda através do e-mail: geral@jf -custoias -lecabalio -guifoes.pt

10/04/2017. — O Presidente da União das Freguesias de Custóias, 
Leça do Balio e Guifões, Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves.
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