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REGULAMENTO
DEATRTBUTçÃO
DE ApOtOA ESTUDANTES
DESLOCADOS
No contextodo mundoatual,a educaçãoe a formaçãoescolarassumemum papel
paraconstrução
determinante
do futuroda pessoa,dasfamíliase de todaa sociedade.
O presenteRegulamento
é elaborado
ao abrigodo dispostono artigo241.0da Constituição
da República
Portuguesa,
nostermose paraos efeitosprevistos
na alínea0 do n. 01 do artigo9.0
pel o
eJur ídico
Locais,apr ovado
e a l Í n e av ) d o n .0 1 d o a rti g o '1 6 .0 dRegim
o
dasAutar quias
Decreto-Lei
no75l2Q13
de 12 de setembro
e de acordocomartigo14.0,n. 01, alíneasc) e f) da

.,à,

Lein. 0159/99
de 14de setembro.
que afetamalgunsagregados
familiares
da nossa
Consciente
dasdificuldades
económicas
Freguesia,
relacionados
comos custosassociados
à insularidade
resultantes
da necessidade
de
deslocaçãodos jovens para o exterior,que provocaverdadeirosobstáculosao início ou
princípiosde
prosseguimento
dos estudosdos seus educandose no sentidode concretizar
equidade,
de justiçasociale de igualdade
de oportunidades,
entendea juntade freguesiaapoiar
as famíliasque tenhamjovensa estudarno exteriorà nossailha.Assim,elaborouo presente
paraa
regulamento,
apoioaosjovense as famílias,contribuindo
com o objetivode proporcionar
possibilidade
A atribuição
de acederou prosseguir
os seusestudossuperiores
e/ouprofissionais.
porparte
desteapoioconsubstancia-se
tambémnumestímuloà frequência
de cursossuperiores
profissionais,
visandoa melhoriadas suascompetências
de modoa
dos jovensda Freguesia,
paraum maiordesenvolvimento
social,económico
e cultural.
contribuir
E nestecontextoque a Juntade Freguesia
da Praiado Norte,enquantoórgão,estabelece
que frequentem
o ensinosuperior
as regrasparaa atribuição
um apoioparajovensdeslocados
ou profissional.
Artigo'1.o
Objeto
regulaa atribuiçãode um apoio a estudantesinscritosem
O presenteregularnento
estabelecimentos
de ensinoprofissional
ou superior.

Artigo2.o
Âmbito

,

gKà.
A atribuição
do apoiotem por objetivoapoiaros alunosno inícioe prosseguimento
dos
estudosprofissionais
e superiores.
Artigo3.o
Beneficiários
pelopresenteregulamento
Sãoabrangidos
os cursosprofissionais,
licenciatura
e mestrado
pelasentidades
integrado,
ministrados
em estabelecimentos
de ensinodevidamente
homologados
parao efeito.
competentes
Artigo4.o
Apoiofinanceiro
pecuniária
que visacontribuir
paracustear,entreoutras,as
1 - O apoioé uma prestação
despesasde alojamento,
alimentação,
transporte
e propinasa suportarpelocandidato
duranteo
anoletivo.
2 - Os apoiosterãoo valorde 500€anuaisparaalunosdo ensinosuperiore 250€para
alunosdo ensinoprofissional,
sendoestevalorreduzidopor motivosde nãoaproveitamento.
por transferência
3 - O pagamento
seráefetuadopreferencialmente
bancária,paraconta
cujoalunosejao titular,a indicarno requerimento
inicial.
Artigo5.o
Aproveitamento
escolar
que teveaproveitamento
que reuniu
1 - Considera-se
escolarnumano letivo,o estudante
as condições
fixadascomotal peloórgãolegale estatutariamente
competente
do estabelecimento
de ensinosuperiorem quese encontramatriculado
e inscrito.
2 - Casoo alunonão reúnaas condições
fixadasparater aproveitamento
escolar,não
transitando
de ano,o valordo apoioteráum cortede 507o,no anoem que o estudante
estivera
quandofizer
efetuaras disciplinas
do ano anterior,podendoser atribuídoo valorna totalidade
provade aproveitamento
a todasas disciplinas.
perderáo direitoà
3 - Casoo alunonãotenhaaproveitamento
durantedoisanosseguidos,
atribuição
do apoio.
Artigo6.o
Gandidatura
As condições
de admissão
sãoas seguintes:
- ldadeigualou inferior
a 26 anos;
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- Residênciado agregadofamiliarna Freguesiade Praiado Norte;
- Recenseamento
eleitoraldo agregadofamiliarna Freguesia;
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- Com exceçãoda primeiracandidatura,para a renovaçãodo apoio,o candidato
terá
de fazer prova de transição para o ano seguinte,expressamentedeclaradopelo
respetivoestabelecimento
de ensino;
- Não possuiroutrocursodo ensinosuperior;

- Estudantes
portadores
terãoumamajoração
de 10%.
de deficiência
comprovada,
Artigo7.o
Acesso
préviafeitapelointeressado,
mediante
candidatura
comentrega
Os apoiosserãoatribuídos
no iníciodo ano
solicitados
na sededa Juntade Freguesia,
de requerimento
e dos documentos
letivo.
Artigo8.o
Gandidatura
dirigidoao
1 - O apoioé requeridonos mesesde agostoe setembro,por requerimento
pelos documentosabaixo
Presidenteda Junta de Freguesia,devendoser acompanhado
indicados:
a solicitar
a concessão
a) Requerimento
dirigidoao Presidente
da Juntade Freguesia
do apoio;
ou Cartãode Cidadão;
b) Cópiado Bilhetede ldentidade
c) Comprovativo
da matrícula;
de ensino com indicaçãodo aproveitamento
d) Declaraçãodo estabelecimento
no anoletivoem
anterior,
e mençãode matrícula
escolarno anoletivoimediatamente
o segundoanoe seguintes;
causa,qüandose tratarde alunosa frequentar
de honraem como as informações
e) Declaração
do candidatosob compromisso
prestadas
a colaborar
coma juntade freguesia
sãoverdadeiras
e comprometendo-se
quandoquelheforsolicitado.
no estabelecimento
de ensino,o requerimento
2- Excecionalmente
,no.anoda admissão
poderáser entregueaquandoda matrícula,caso esta ocorraem data posteriorao mês de
setembro.

Artigo9.o
Aprovação do apoio

Casoa
em reuniãoda Juntade Freguesia.
ao apoioserãoanalisadas
1 - As candidaturas
pessoasque nãofaçamparteda
nessareuniãopoderãopartícipar
Juntaentendaser necessário,
oficialda Junta.
composição
que sejamfamiliares
elementos
2 - Não poderãoparticipar
nas análisesdas candidaturas
candidato
à bolsa.
impedimento
legalem relação
a qualquer
diretosouquetenhamoutroqualquer
do apoiocompeteà Juntade Freguesia.
3 - A decisãode atribuição
Artigo10.o
Renovação
deverãoprocederà
Para a renovaçãodo apoio a atribuir,todos os interessados
nostermosno artigo8.odo presenteregulamento.
de candidatura
apresentação
Artigo11.o
Alterações
a informara Junta
bolsade estudoficamobrigados
1 - Os candidatos
a quemsejaatribuída
sempreque:
dosestudos;
a) Hajainterrupção
queserviramde baseà atribuição
do apoio.
nospressupostos
b) Ocorramalterações
são obrigados
a devolvero apoio,
dos estudos,os estudantes
2 - No casode desistência
se a desistência
for motivadapor
excetuando
ocorrano primeirosemestre,
casoa desistência
falecimento
do próprioou familiardireto).
razõesde forçamaior(acidente,
coma Juntasemprequeparaissoseja
obrigados
a colaborar
3 - Ficamaindaos candidatos
solicitada
a suaparticipação.
Artigo12.o
Pedidode elementos
pode,sempreque o entendernecessário,
solicitaràs entidades
1 - A Juntade Freguesia
doscursosindicados.
e homologação
a confirmação
dosdadosapresentados
intervenientes,
peloestudante
ou
no presenteRegulamento
apoiadodo estipulado
2 - O nãocumprimento
poderáoriginara suspensãoda bolsae a
da prestaçãode falsasdeclarações
a confirmação
recebidas.
reposição
dasimportâncias
Artigo13.o
Omissões

Em caso de omissãoou dúvidasemergentesdo presenteregulamento,
e de casos
pordeliberação
excecionais,
as mesmasserãodecididas
da Juntade Freguesia.
Artigo14.o
Entradaem vigor
pelaAssembleia
O presenteregulamento
entraem vigorapósaprovação
de Freguesia.

APROVACÃO
O presenteRegulamento
foi aprovadopor unanimidade
em reuniãoda Juntade Freguesia
do dia 21 dejunhode2022,em conformeo estabelecido
na alíneaf) do no 1 do artigo16.0do
pelaLeino7512013
RegimeJurídicodasAutarquias,
aprovado
de 12de setembro.

O (- ç./,-L

A

J,- f*S*'-rl&, -

R.*.\1s.\q

.s\*\=

ç.=t=

\Lqdr,*do

