
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO HABITACIONAL 

DE ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS  

 

Preâmbulo 

 

Como sabemos as deficientes condições de habitabilidade ocupam um lugar 

central entre os factores mais ou menos directos de vulnerabilidade dos 

indivíduos e das famílias à pobreza e exclusão social. 

A insalubridade o desconforto, a sobrelotação e a insegurança afectam 

consideravelmente a vivência individual e colectiva, bem como a saúde 

física e psicológica de todos aqueles que se encontram nestas situações. 

Por esta razão, o direito a uma habitação condigna integra, de forma plena, o 

vasto conjunto de direitos constitucionalmente consagrados.  

Na área do Município de Arcos de Valdevez, ainda existem alguns agregados 

familiares a viver em condições habitacionais extremamente precárias que, 

por motivos de ordem socio-económica, muito dificilmente conseguem 

ultrapassar essa situação. 

Dada a escassez de respostas para este tipo de situações e tendo em conta 

que o Município, considerando o quadro legal das suas atribuições, não 

pode ficar alheio a esta problemática, cabe-lhe tomar as medidas adequadas 

com vista a minorar tais situações contribuindo para a melhoria das 

condições de vida das pessoas e famílias. 

Assim e considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

compete às autarquias locais promover a resolução dos problemas que 

afectam as populações e que, de acordo com o disposto no artigo 64.º, n.º 4, 

alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Câmara 

Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 

desfavorecidos, em parceria com as entidades competentes da 

administração central e ainda, promover o apoio aos mesmos pelos meios 

adequados, elabora-se o presente regulamento com vista a estabelecer os 



procedimentos necessários ao acesso ao apoio financeiro a fundo perdido, 

dos agregados familiares mais carenciados e desfavorecidos do município, 

visando a melhoria das suas condições de habitabilidade. 

 

 

 

Artigo 1º  

Âmbito  

1- O presente Regulamento estabelece as condições gerais de acesso às 

comparticipações financeiras a fundo perdido, a conceder pelo Município de Arcos 

de Valdevez, com vista à melhoria das condições de habitabilidade das famílias 

mais carenciados e desfavorecidas do concelho.  

2- Os apoios a que se reporta a cláusula anterior não contemplam obras já 

abrangidas por programas de apoio Estatais e ou de outras entidades particulares 

ou públicas, a não ser que os mesmos se revelem comprovadamente insuficientes 

para a sua realização.  

  

  

Artigo 2º  

Encargos Financeiros 

As comparticipações financeiras a atribuir pelo Município de Arcos de Valdevez 

resultantes da aplicação deste Regulamento são financiadas através de verbas 

inscritas anualmente no orçamento municipal. 

  

 

Artigo 3º  

Conceitos  

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, considera-se:  

a) Agregado familiar – o conjunto dos indivíduos que vivam habitualmente 

em comunhão de mesa e habitação;  



b) Indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos - são aqueles que 

auferem rendimentos mensais inferiores, respectivamente a 100% ou 60%, 

per capita, do salário mínimo nacional fixado para o ano civil, a que se 

reporta o pedido de apoio,  

c) Rendimentos - valor mensal composto por todos os salários, pensões e 

outras quantias recebidas a qualquer título, com excepção das prestações 

familiares;  

d) Obras de conservação e beneficiação – são todas as obras que 

consistam na reparação de paredes, coberturas e pavimentos, arranjos de 

portas e janelas, construção ou melhoramento de instalações sanitárias, 

saneamento, electricidade, água, construção de rampas ou outras obras de 

adaptação destinadas a indivíduos portadores de deficiência. 

 

Artigo 4º  

Condições de Acesso  

Os candidatos devem reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Residir, na área do município de Arcos de Valdevez há, pelo menos, 

três anos;  

b) Ser proprietário e residir em permanência na habitação inscrita para 

o apoio;  

c) Não possuir o candidato individual, ou o agregado familiar, qualquer 

outro bem imóvel destinado a habitação, na área do município;  

d) Reunir, as condições e pressupostos que se enquadrem no conceito 

de “indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos”.  

 

Artigo 5º  

Cálculo do rendimento per capita  

1- O cálculo do rendimento per capita será efectuado com base na diferença entre 

os rendimentos e as despesas fixas mensais do agregado familiar, a dividir pelo 

número de elementos, que resulta da aplicação da seguinte formula: 



Rp(Rendimento per capita) = R (rendimentos mensais) – D (despesas fixas mensais) / 

NEA (Numero de elementos do agregado familiar) 

2- Nos casos em que os membros de um agregado familiar, sendo maiores, não 

apresentem rendimentos e não façam prova de se encontrarem incapacitados 

para o trabalho ou reformados por velhice ou invalidez, considerar-se-á, que 

auferem rendimento de valor equivalente a um salário mínimo nacional, salvo se 

comprovarem que usufruem rendimento ou salário inferior.  

 

Artigo 6º  

Instrução das candidaturas  

As candidaturas ao apoio a conceder nos termos do presente Regulamento, serão 

apresentadas nos Serviços de Acção Social do Município de Arcos de Valdevez, 

mediante preenchimento de formulário próprio, acompanhado dos seguintes 

documentos:    

a) Fotocopias do bilhete de identidade ou cédula pessoal de todos os 

elementos do agregado familiar;  

b) Fotocópias do número de contribuinte do candidato, bem como de 

todos os elementos do agregado familiar;  

c) Fotocópias dos cartões de beneficiário de todos os elementos do 

agregado familiar;  

d) Atestado de residência comprovando que o candidato reside no 

concelho à mais de três anos; 

e) Declaração de rendimentos anual (IRS) ou declaração do rendimento 

mensal actual, emitida pela entidade patronal ou por conta da 

entidade donde são provenientes os rendimentos ou, na sua falta, 

atestado da Junta de Freguesia da residência, comprovativo da 

situação profissional;  

f) Documento comprovativo da propriedade, ou posse do imóvel ou, na 

sua impossibilidade, declaração, sob compromisso de honra, de que 

o requerente se encontra efectivamente na posse do imóvel com 



indicação das razões que o impossibilitam de apresentar a 

documentação comprovativa respectiva;  

g) Declaração, sob compromisso de honra, da veracidade de todas as 

declarações prestadas no requerimento de candidatura, de como 

não beneficia de qualquer apoio destinado ao mesmo fim, ou do que 

o mesmo é insuficiente para a conclusão da obra pretendida; 

h) Orçamento das obras a efectuar de que conste, designadamente, o 

preço proposto, a descrição dos trabalhos e o respectivo prazo de 

execução;  

 

Artigo 7º  

Apresentação e análise das candidaturas  

1- As candidaturas ao financiamento serão apresentadas directamente nos 

Serviços de Acção Social do Município de Arcos de Valdevez, os quais verificarão 

a regularidade das mesmas de acordo com o disposto no artigo anterior; 

2- Os serviços mencionados no número anterior devem, sempre que necessário, 

solicitar a colaboração de outros serviços ou entidades, nomeadamente das juntas 

de freguesia; 

 

Artigo 8º  

Decisão  

Concluído o processo de candidatura compete à Câmara Municipal, na sua 

reunião, aprovar as obras a executar mediante a apreciação do relatório 

elaborado, caso a caso, pelos Serviços de Acção Social.  

 

 

Artigo 9º  

Condições de prioridade  

Na análise e aprovação das candidaturas dar-se-á prioridade às famílias que 

integrem no seu agregado, crianças, idosos e indivíduos portadores de deficiência.  

 



Artigo 10º  

Execução e fiscalização  

1- Os beneficiários ficam obrigados a executar os trabalhos de acordo com a 

candidatura aprovada, no prazo de um ano, após a comunicação de aprovação, 

salvo em casos excepcionais devidamente justificados e aceites pela Município.  

2- Os serviços Municipais competentes irão fiscalizar as obras que vierem a ser 

autorizadas.  

 

Artigo 11º  

Apoio Financeiro  

O montante do subsídio a atribuir, por cada agregado familiar, não poderá exceder 

os 10.000 euros e será calculado da seguinte forma: 

Capitação inferior a 75 euros - 100% 

Capitação entre 75 euros e 100 euros - 90% 

Capitação entre 100euros e 125 euros - 80% 

Capitação entre 125 euros e 150 euros - 70% 

Capitação superior a 150 euros - 60% 

 

 

Artigo 12º  

Pagamento do subsídio  

1- Os subsídios a atribuir, serão pagos contra factura e mediante autos de 

medição realizados pelos serviços municipais competentes; 

2- Em casos devidamente justificados poderão ser efectuados adiantamentos para 

o início da obra; 

3- Os beneficiários devem apresentar todos os documentos comprovativos da 

despesa, no valor total da obra. 

 

 

Artigo 13º  

Isenção de Taxas 



As obras previstas no presente Regulamento estão isentas do pagamento de 

taxas, devendo, no entanto, respeitar o disposto no regime jurídico de 

licenciamento municipal. 

 

Artigo 14º  

Penalização  

1- O imóvel objecto do apoio no âmbito do presente Regulamento destina-se a 

habitação própria permanente dos proprietários e do respectivo agregado familiar, 

não podendo ser vendido ou arrendado, no prazo de 10 anos, a contar da data de 

conclusão da obra, sob pena do requerente ter que devolver ao Município o valor 

do subsídio atribuído, acrescido dos respectivos juros de mora. 

2- Exceptua-se do disposto no número anterior as transmissões por morte. 

 

Artigo 15º  

Falsas Declarações  

 A comprovada prestação de falsas declarações, tendo por fim obter algum dos 

benefícios a que se refere o presente regulamento, e o venha a obter, ficará 

sujeito, para além do respectivo procedimento criminal, a devolver os montantes 

recebidos acrescidos dos correspondentes juros legais, para dívidas à 

Administração Pública.  

 

 

Artigo 16º  

Dúvidas e Omissões  

Compete à Câmara Municipal resolver, mediante deliberação, todas as dúvidas e 

omissões.  

 

Artigo 17º  

Entrada em Vigor  

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias após a data da sua 

publicação, pelos meios legalmente definidos. 



 


