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1 - Objeto

As presentes normas de�nem as condições de atribuição do Cabaz Bebe pela Junta de Freguesia da 

Misericórdia, aos progenitores do bebé.

2 - Composição do Cabaz Bebé

O Cabaz Bebé é composto por um conjunto de bens essenciais para o recém-nascido, entre artigos 

básicos de higiene, têxteis e brinquedos, tendo um valor aproximado, por Cabaz, de 100€.

3 - Condições de Atribuição

Podem solicitar a atribuição do Cabaz Bebé todos os cidadãos que reúnam cumulativamente as 

seguintes condições:

a) Sejam residentes na área geográ�ca da Freguesia da Misericórdia e tenham o recenseamento devi-

damente regularizado;

b) Grávidas, puérperas ou progenitores de bebés até 2 meses de idade;

c) Preencham e entreguem o formulário criado para o efeito, assim como os meios de prova nele soli-

citados, em qualquer das 4 delegações da Junta de Freguesia da Misericórdia.

4 - Legitimidade do(s)/a(s) requerentes

Têm legitimidade para requerer o Cabaz Bebé:

a) Um dos progenitores ou, ambos os progenitores, caso sejam casados ou vivam em união De fato, 

nos termos da lei;

b) O/a progenitor/a que, comprovadamente, tiver a guarda da criança;

c) Qualquer pessoa singular a quem por decisão judicial ou administrativa das entidades ou organis-

mos legalmente competentes, a criança esteja con�ada.



5 - Procedimento para atribuição

1. O Cabaz Bebé tem de ser solicitado mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado 

pela Junta de Freguesia da Misericórdia, podendo ser entregue em qualquer das 4 delegações da 

Junta de Freguesia;

2. O pedido deve ser apresentado entre as 24 semanas de gestação e os 2 meses de idade do bebé.

6 - Decisão sobre o Pedido

1. Após a instrução completa do pedido, o mesmo será respondido no prazo máximo de 15 dias úteis;

2. A atribuição do Cabaz Bebé será efetuada em data a combinar com o(s) requerente(s) e, após o nas-

cimento do(s) bebé(s).

7 - Dúvidas e Omissões

Sem prejuízo das competências legalmente atribuídas aos órgãos da freguesia, as dúvidas e omissões 

decorrentes da aplicação das presentes normas, serão resolvidas por despacho da Presidente da 

Junta de Freguesia da Misericórdia.

8 - Disposições Finais

As presentes normas poderão ser revistas pelo executivo da freguesia sempre que tal se revele neces-

sário.


