
 

 
 

PROJETO DE REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR 
 

Preâmbulo 
 

O Cartão Municipal Sénior continua a revelar-se como um instrumento 
importante em que o Município aposta para a promoção das condições de vida 
dos seniores, com menos recursos económicos. Certos que, os benefícios 
atribuídos por esta medida, serão significativos na melhoria da saúde e bem-estar 
desta população mais fragilizada. 
 
O presente Regulamento tem por normas habilitantes as disposições conjugadas 
do n.º 7, do artigo 112.º e artigo 241.º, da Constituição da República Portuguesa, 
do disposto do artigo 135.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, bem como o 
disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 23.º, na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º e na 
alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual pelo que o mesmo é submetido à reunião da 
Câmara Municipal e à Assembleia Municipal para aprovação. 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ARTIGO 1º 
 

Objeto 
 
O presente regulamento estabelece novos critérios de atribuição e utilização do 
Cartão Municipal Sénior. 

 
 

ARTIGO 2º 
 

Âmbito 
 
O Cartão Municipal Sénior destina-se exclusivamente a apoiar as pessoas com 
idade igual ou superior a 65 anos residentes no concelho de Beja, há pelo menos 
seis meses, e visa contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. 
 
 

ARTIGO 3º 
 

Definições 
 
Para efeito do presente regulamento considera-se: 



 

a) Rendimento – Conjunto de todos os rendimentos (incluindo subsídio de Natal 
e Férias) ilíquidos dos membros do agregado, qualquer que seja a sua origem e 
natureza, e ainda outros rendimentos de carácter não eventual, excetuando-se 
subsídio de renda de casa, os valores correspondentes às prestações familiares e 
bolsas de estudo. Rendimento mensal per capita igual ou inferior ao salário 
mínimo nacional, devendo ser consideradas, caso existam, as despesas com 
habitação própria, no caso de arrendamento, ou empréstimos bancários, no 
máximo até 150€ mensais. 
O cálculo do rendimento per capita mensal é efetuado pela aplicação da seguinte 
fórmula: R=(RF-D)/N 
Sendo que:  
R= rendimento per capita  
RF= rendimento mensal ilíquido do agregado familiar  
D= despesas mensais com habitação até 150€ 
N= nº de elementos do agregado familiar 
 
b) Agregado familiar – Considera-se agregado familiar, para além do 
requerente, as pessoas a seguir discriminadas e que com ele vivam em economia 
comum: 

a) O cônjuge ou pessoa que viva com o titular, em união de facto, há mais 
de um ano; 
b) Os parentes menores; 
c) Os adotados plenamente menores; 
d) Os adotados restritamente menores; 
e) Os afins menores; 
f) Os tutelados menores; 
g) Os menores que lhes sejam confiados por decisão dos tribunais ou dos 
serviços tutelares de menores; 
h) Os menores em via de adoção, desde que o processo legal tenha sido 
iniciado. 

 
Podem ainda ser considerados como fazendo parte do agregado familiar do 
titular, desde que estejam na sua exclusiva dependência económica ou do seu 
agregado familiar e sejam maiores, os elementos a seguir indicados: 
 

a) Os parentes; 
b) Os adotados plenamente; 
c) Os adotados restritamente; 
d) Os afins; 
e) Os tutelados; 
f) Os adotantes. 

 
 

ARTIGO 4º 
 

Beneficiários 



 

 
1 – A atribuição deste cartão confere aos respetivos titulares o direito a serem 
subsidiados pelo Município de Beja, na aquisição de bens e serviços. 
2 – Para efeitos do presente regulamento podem beneficiar do Cartão Municipal 
Sénior os cidadãos que reúnam os seguintes requisitos; 

a) Idade igual ou superior a 65 anos; 
b) Residam no concelho de Beja há pelo menos 6 meses; 
c) Rendimentos per capita iguais ou inferiores ao salário mínimo nacional. 

 
 

 
ARTIGO 5º 

 
Benefícios associados ao Cartão 

 
O Cartão Municipal Sénior atribui aos seus titulares descontos e benefícios ao 
nível de bens e serviços que abrangem nomeadamente: 
 
a) Acesso gratuito às piscinas municipais; 
b) Desconto de 50% nas iniciativas do logradouro do Centro UNESCO; 
c) Desconto de 50% nas tarifas municipais; 
d) Isenção das taxas municipais, por exemplo construção / reparação de uma 
moradia unifamiliar; 
e) Comparticipação de 50% na parte que cabe ao utente na aquisição, mediante 
receita médica, de medicamentos comparticipados pelo serviço nacional de 
saúde, assim como, nos dispositivos médicos para Diabetes Mellitus, incluídos 
no regime de comparticipação, previsto da Portaria n.º 35/2016, de 1 de março, 
na sua redação atual, 
g) Direito a benefícios no transporte urbano da cidade de acordo com o tarifário 
publicado. 
 
 

ARTIGO 6º 
 

Modelo e validade 
 
1- Só poderá ser titular do Cartão Sénior quem o requeira e obtenha o respetivo 
deferimento pela Câmara Municipal através de despacho direto do(a) vereador(a) 
do pelouro. 
2- O cartão é de modelo próprio contendo fotografia e o nome do beneficiário, o 
número de ordem e o número de identificação fiscal. O mesmo deverá ser 
requerido através do preenchimento de requerimento próprio, existente nos 
serviços municipais e nas Juntas de Freguesia do Concelho. 
3- O cartão será válido por um ano, renovando-se automaticamente, por iguais 
períodos de tempo, desde que a situação socioeconómica do seu titular se 
mantenha. 



 

4- A concessão do cartão depende da situação socioeconómica do requerente, a 
qual será comprovada nos termos da legislação vigente e poderá ser confirmada e 
fiscalizada pelos serviços municipais ou pelas Juntas de Freguesia. 
5- A concessão do cartão será recusada sempre que, apesar de se desconhecer a 
sua origem, existam indícios objetivos e seguros de que o requerente dispõe de 
rendimentos, que não constem da declaração anual de rendimentos, bem como 
sinais de riqueza não compatíveis com a situação socioeconómica apurada pelos 
serviços municipais. 
 
 

ARTIGO 7º 
 

Processo de candidatura 
 
1- Requerimento correspondente ao referido no n.º 2 do artigo 6º do presente 
regulamento, devidamente preenchido e assinado pelo requerente; 
2- Cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade; 
3- Cópia do número de identificação fiscal; 
4- Declaração da entidade patronal de cada elemento do agregado familiar que 
exerça profissão, confirmando profissão, local de trabalho e rendimento anual 
bruto. 
5- Declaração de rendimentos referente ao ano anterior; 
6- Atestado da Junta de Freguesia comprovando a residência do agregado 
familiar e sua composição. 
7- Os dados cedidos pelos particulares serão tratados de acordo com o 
Regulamento Geral da Proteção de Dados. 
 
 

 
ARTIGO 8º 

 
Acesso à comparticipação dos medicamentos 

 
1 - Os beneficiários que pretendam beneficiar das medidas previstas no artº 5º e), 
podem escolher livremente, em qualquer ponto do território nacional, a farmácia 
onde pretendem adquirir os medicamentos objeto de comparticipação. 
2 - No ato da dispensa dos medicamentos na farmácia, o beneficiário terá de 
apresentar, sob pena de não aplicação da comparticipação prevista no artº 5º e) 
uma receita médica validamente prescrita em modelo próprio do SNS e o Cartão 
Municipal Sénior emitido pelo Município de Beja. 

 
 

ARTIGO 9º 
 

Obrigações das farmácias 
 



 

Conforme resulta do Protocolo celebrado entre o Município de Beja, a ANF e a 
Dignitude, compete às farmácias: 
a) Confirmar as condições de acesso à comparticipação, mediante a solicitação 
aos beneficiários dos elementos previstos no n.º 2 do artigo anterior; 
b) Respeitar as regras de dispensa dos medicamentos e os procedimentos de 
reembolso dos valores comparticipados, nos termos do Protocolo celebrado. 
 
 

ARTIGO 10º 
 

Deveres dos titulares 
 

1- Constituem deveres dos titulares do cartão: 
a) Informar o Município da mudança de residência para outro concelho; 
b) Informar o Município sobre a alteração de alguma das condições de 
beneficiário do cartão Municipal Sénior; 
c) Não permitir a utilização do cartão por terceiros; 
d) Informar o Município sobre a perda, roubo ou extravio do cartão. 
 

2- Os deveres referidos nas alíneas anteriores devem ser exercidos no prazo 
máximo de 8 dias a contar da ocorrência dos factos. 
 
3 – A responsabilidade do titular por eventuais danos só cessa após a receção da 
comunicação da ocorrência por escrito ao Município. 

 
 

ARTIGO 11º 
 

Dever do Município 
 

Divulgar o Programa pelos meios de comunicação ao dispor do Município, bem 
como junto das Entidades concelhias que prestam serviço junto da população 
sénior. 
Elaborar relatório final anual e submetê-lo a Reunião de Câmara. 
 
 

ARTIGO 12º 
 

Cessação do Direito de Utilização 
 
Constituem Causa de cessação do direito de utilização do Cartão Municipal 
Sénior, nomeadamente: 

a) Falsas declarações ou falsificação de documentos para obtenção do 
Cartão; 

b) A alteração de residência para outro concelho; 
c) A transmissão do Cartão a terceiros; 



 

d) Tirar qualquer tipo de proveito do Cartão não previsto no Regulamento; 
e) Incumprimento dos deveres previsto no presente Regulamento; 
f) Óbito do respetivo titular. 

 
 

ARTIGO 13º 
 

Dúvidas e omissões 
 
1 – O presente regulamento sobrepõe-se a qualquer outro regulamento do 
Município de Beja que o contrarie. 
 
2 – Cabe ao Presidente da Câmara ou ao Vereador do pelouro com competência 
delegada em matéria de ação social, resolver, mediante despacho, todas as 
dúvidas e omissões referentes à interpretação e aplicação do presente 
Regulamento. 
 
 

ARTIGO 14º 
 

Vigência 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 
Diário da República. 
 
 

ARTIGO 15º 
 

Produção de efeitos 
 

Ao presente regulamento é atribuída eficácia retroativa a 1 de janeiro de 2023. 

 
ARTIGO 16º 

 
Norma revogatória 

 
É revogado o regulamento do Cartão Municipal Sénior, aprovado em Assembleia 
Municipal de 17 de dezembro de 2007. 


