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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO UNIDADE MÓVEL  

DE PEQUENAS REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES HABITACIONAIS: 

“CO(M)SIGO – NO SEU DOMICILIO” 

 

PREÂMBULO 

Enquanto entidade pública, a Câmara Municipal de Beja tem promovido um conjunto de projetos e 

medidas de política pública local, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a coesão social e 

territorial, sobretudo junto de grupos mais vulneráveis, como é o caso das pessoas idosas, com 

deficiência ou em situação de carência socioeconómica, com vista à melhoria da qualidade de vida e 

bem estar de todos. 

Neste sentido, o Município de Beja, através da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, tem 

desempenhado um papel preponderante na conceção e definição de uma estratégia de intervenção 

social integradora, potenciadora de boas práticas, e, simultaneamente, capaz de melhorar a eficiência e 

eficácia de respostas sociais, bem como, promover projetos e serviços estruturantes, inovadores e 

dinâmicos, para a concretização da missão da Rede Social, do concelho de Beja. 

Considerando que a promoção da qualidade de vida dos munícipes é um propósito das autarquias 

locais, e sendo firme a intenção da Câmara Municipal de Beja em continuar a investir neste âmbito, 

torna-se fundamental qualificar as políticas municipais e as respostas prestadas a toda a população do 

concelho, com o objetivo de satisfazer as necessidades imediatas e interesses dos/as munícipes em 

tempo útil, através da concretização de ações transversais e complementares à intervenção social. 

Considerando que, existem pessoas que devido a constrangimentos de saúde, dificuldades de ordem 

funcional e/ou socioeconómicas se encontram impossibilitadas de aceder a bens e serviços necessários, 

para fazer face a dificuldades de ordem operacional, que surgem no interior das suas habitações, 

obstaculizando  a sua utilização  e o desenvolvimento normal da sua vida, sem capacidade de resolução 

dessas situações, pelos seus próprios meios,  existe a necessidade de criação de  uma     resposta imediata de 

apoio social e disponibilização de serviços  de proximidade. 

O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” assume-se assim, como uma resposta social que, de 

forma gratuita, rápida e eficiente, proporciona mão de obra, para a execução de um conjunto 

diversificado de serviços de pequena dimensão estrutural, assegurando maior coesão territorial, ao 

estender o seu acesso, a toda a área geográfica do concelho de Beja.  
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                   ARTIGO 1º 

Princípios Gerais 

A Câmara Municipal de Beja propõe as normas de funcionamento da Unidade Móvel de Pequenas 

Reparações e Adaptações Habitacionais “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”, enquanto medida de apoio 

social, tendo em considerarão as necessidades socioeconómicas da população idosa, pessoas com 

deficiência, mobilidade reduzida,  doença crónica, residentes no concelho de Beja, nos termos previstos 

no presente documento. 

 

ARTIGO 2º 

Finalidade 

A presente medida tem como finalidade disponibilizar um serviço móvel de pequenas reparações e 

adaptações habitacionais, no domicílio de munícipes, residentes no concelho de Beja, com objeto e 

conteúdo constantes nos artigos seguintes, que permita resolver necessidades que os/as mesmos/as 

não têm forma de assegurar, contribuindo para o seu bem-estar e qualidade de vida. 

 

ARTIGO 3º 

Objeto 

O presente documento visa estabelecer as normas gerais de organização, funcionamento e condições de 

acesso ao serviço: “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”. 

 

ARTIGO 4º 

Necessidade 

A necessidade de criação desta resposta social é justificada pelas prioridades de intervenção 

identificadas no Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Beja, 

enquadrando-se no trabalho desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS), no 

âmbito da ação social, regendo-se o seu funcionamento pelas normas definidas, no presente 

documento. 

 

ARTIGO 5º 

Objetivo 

O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” destina-se a apoiar munícipes, residentes no concelho de 

Beja, em situação de fragilidade económica ou social que  obedeçam aos critérios definidos no artigo 6º, 

aos quais serão prestados serviços de pequenas reparações e adaptações habitacionais, que serão 

executadas no domicilio dos/as mesmos/as. 
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                     ARTIGO 6º 

Beneficiários 

1.Podem beneficiar do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”, munícipes residentes em 

permanência no concelho de Beja, com idade igual ou superior a 65 anos; deficiência ou doença crónica 

que obedeçam aos seguintes critérios: 

a) Rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor do IAS; 

b) Encargos regulares com a saúde que reduzam os rendimentos disponíveis abaixo daquele valor, 

mediante apresentação do documento comprovativo;  

2. A prestação do serviço só será executada pelo “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”, mediante a 

verificação dos critérios definidos no número anterior.  

 

ARTIGO 7º 

Organização e Funcionamento 

1. O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” está organizado da seguinte forma: 

 

a) A Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações Habitacionais “CO(M)SIGO – NO 

SEU DOMICÍLIO”, pertence à Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS), que 

define as regras de funcionamento e acesso a este serviço municipal e garante a sua 

gestão; 

 

b) O serviço operacionalizar-se-á através de uma viatura devidamente equipada com os 

recursos materiais necessários e pessoal técnico qualificado, para a prossecução das 

intervenções a efetuar no domicílio dos beneficiários, que deverão adquirir os materiais 

necessários à intervenção (salvo situações sujeitas a análise técnica). 

 

2. O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” deverá ser requerido na Divisão de Desenvolvimento e 

Inovação Social, da Câmara Municipal de Beja, pela pessoa interessada ou por terceiros/as, 

devidamente identificados/as, através do preenchimento do formulário de requerimento, fornecido 

para o efeito. 

3. Existirá um espaço físico na DDIS, com um/a técnico/a afeto/a à receção das candidaturas, 

apreciação dos processos, encaminhamento dos mesmos, acompanhamento e avaliação do serviço.  

4. Os serviços podem ainda ser solicitados por entidades e instituições parceiras da Rede Social, do 

concelho de Beja, entre as quais Uniões e Juntas de Freguesias.  

 

 

 

                ARTIGO 8º 

Condições de acesso 
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1. Para submissão da candidatura, o/a requerente deverá entregar nos serviços os 

seguintes documentos: 

- Formulário de requerimento devidamente preenchido (o requerimento será disponibilizado pelos 

serviços da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, ou ainda, através do download do 

ficheiro na página web do Município); 

- Fotocópia do cartão de cidadão ou documento de identificação válido; 

- Declaração de rendimentos (comprovativo de pensões ou nota de liquidação do IRS do ano 

transato). 

a) No caso de pessoa com deficiência deverá também entregar: 

 - Documento válido, comprovativo da situação de incapacidade e/ou deficiência. 

b) No caso de pessoa com doença crónica deverá também entregar: 

 - Documento médico válido a atestar a situação de saúde.  

2- Em qualquer uma das situações previstas nos pontos anteriores, o/a requerente deve 

obrigatoriamente assinalar a autorização para cedência e consulta de dados, no formulário do 

requerimento, de acordo com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, ao abrigo da Lei nº58/2019, 

de 8 de agosto. 

 

ARTIGO 9º 

Gestão e administração dos processos de candidatura 

A prestação do serviço será antecedida de: 

1. Requerimento do serviço: 

a. Receção do requerimento de candidatura; 

b. Avaliação do pedido; 

c. Visita domiciliária (em função das necessidades); 

d. Elaboração da informação técnica; 

e. Avaliação de acordo com as prioridades de intervenção (check-list de priorização); 

f. Submissão do parecer técnico para despacho superior. 

2. Comunicação da decisão do enquadramento da candidatura /acompanhamento técnico: 

2.1 Comunicação ao beneficiário da decisão do pedido; 

a) Em caso de deferimento contactar o/a beneficiário/a para o/a informar da situação do 

processo, dos materiais a adquirir para a intervenção e do agendamento dos trabalhos a 

executar;  

b) Em caso de indeferimento, reporte ao/à requerente da impossibilidade da prestação 

do serviço, por ausência de enquadramento; 

 

 

 

 

3. O técnico/a da DDIS, afeto/a à medida, deverá proceder às diligências referidas nos números 

anteriores, no prazo máximo de 5 dias, a contar da data da receção da candidatura. 
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4. A apresentação de uma candidatura não confere o direito ao deferimento da mesma 

 

ARTIGO 10º 

Direitos dos/as beneficiários/as 

1. São direitos dos/as  beneficiários/as  do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”: 

a. Usufruir da medida de apoio social – Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações 

habitacionais, conforme as normas estabelecidas no presente documento; 

b. Ser informado/a acompanhado/a pelo/a técnico/a da DDIS, que garanta a eficiência e 

eficácia do serviço prestado; 

c. Usufruir de um serviço prestado em tempo útil, por pessoal técnico qualificado; 

d. Recorrer a este serviço até ao limite máximo de 3 vezes, por ano, salvo situações concretas 

e/ou emergentes, sujeitas a avaliação da DDIS; 

e. Sigilo e confidencialidade. 

 

ARTIGO 11º 

Deveres dos/as beneficiários/as  

1. São obrigações dos/as beneficiários/as do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”: 

a. Não permitir ou facilitar a utilização do serviço por terceiros; 

b. Adquirir os materiais para a concretização das reparações e adaptações habitacionais, 

sendo esta aquisição da sua inteira responsabilidade; 

c. Informar a DDIS de qualquer circunstância que altere as condições de acesso ao serviço, ou 

quaisquer outras que inviabilizem a intervenção; 

d. Informar a DDIS caso o/a prestador/a do serviço não cumpra a calendarização definida para 

a execução da intervenção; 

e. Responder ao inquérito de satisfação, a implementar pela DDIS.    

 

 

ARTIGO 12º 

Direitos da Câmara Municipal de Beja 

1. Obter a documentação correta e necessária para acautelar e monitorizar a instrução do processo.  

2. Exigir dos/as beneficiários/as a comparência no local e hora agendados para a intervenção. 

3. Exigir dos/as beneficiários/as o cumprimento das obrigações definidas no artigo 11º, das presentes 

normas. 

4. Reajustar e corrigir falhas ou lacunas referidas nas presentes normas, com vista à melhoria contínua 

do serviço. 

 

                    ARTIGO 13º 

      Deveres da Câmara Municipal de Beja 
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1. É da competência da Câmara Municipal de Beja, assegurar a gestão e o 

acompanhamento da prestação do serviço, nomeadamente: 

a. Prestar esclarecimentos às pessoas interessadas sobre o funcionamento do serviço; 

b. Divulgar o serviço junto das entidades parceiras da Rede Social e comunidade; 

c. Acompanhar, monitorizar e avaliar cada intervenção, garantindo a eficiência e eficácia do 

serviço prestado; 

d. Executar outras tarefas necessárias à boa execução do serviço; 

e. Dever de sigilo e confidencialidade. 

 

 

ARTIGO 14º 

Intervenções abrangidas pelo serviço 

1. As pequenas reparações domésticas abrangem, designadamente os seguintes trabalhos, de natureza 

não estrutural: 

a. Substituição de vidros partidos; 

b. Reparação/substituição de torneiras; 

c. Reparação/substituição de autoclismos; 

d. Reparação/substituição de sifões e acessórios de bancada de cozinha; 

e. Reparação/substituição de estores e persianas; 

f. Reparação/substituição de tomadas de eletricidade, casquilhos, lâmpadas e interruptores; 

g. Desempeno de portas e janelas; 

h. Reparação de canalizações e pequenas tubagens de água e esgoto (que não careçam de 

intervenção da EMAS); 

i. Reparação e instalação de cilindro ou esquentador; 

j. Pequenas reparações e instalação de eletrodomésticos; 

k. Reparação de pavimentos e azulejos de parede, em pequenas superfícies; 

l. Pinturas e remates em paredes e tetos; 

m. Reparações simples de serralharia, incluindo substituição de fechaduras; 

n. Limpeza de chaminés e desobstrução de tubos de queda (à exceção de prédios, cuja 

competência nesta matéria é do condomínio); 

o. Intervenções diversas de pequena bricolage, designadamente colocação de silicone em 

louças sanitárias, substituição e colocação de puxadores; 

 

p. Ligação, afinação e sintonização de televisores e outros equipamentos elétricos de uso  

                      corrente, bem como o fornecimento de indicações básicas de utilização; 

q. Organização do espaço da habitação, em especial, arrumar e mudar de localização 

mobiliário e objetos pesados, recolhendo velharias e afixando objetos às paredes e tetos; 

r. Transporte de eletrodomésticos ou de mobiliário ligeiro para reparação; 

s. Outras situações sujeitas a avaliação técnica. 

2. As adaptações habitacionais abrangem designadamente os seguintes trabalhos, de natureza não 

estrutural: 

a. Colocação de ferros e corrimões adaptados; 
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b. Substituição de banheiras por polibans. 

 

 

ARTIGO 15º 

Prazo de execução das intervenções 

1. Os/as beneficiários/as deverão ser previamente avisados/as dos materiais a adquirir, bem como da   

calendarização e duração previsível de cada intervenção. 

2. Os serviços requisitados no âmbito do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”, devem ser 

monitorizados pela DDIS e satisfeitos em tempo útil, de acordo com o tipo de intervenção e 

disponibilidade do/a prestador/a do serviço. 

3. As intervenções de baixa complexidade devem cumprir os prazos definidos, nunca devendo ser 

superior a 3 dias. 

4. As restantes intervenções devem cumprir os prazos definidos até um limite máximo de 2 semanas. 

5. As intervenções só serão pagas na totalidade após a sua finalização.  

 

ARTIGO 16º 

Uso indevido ou abusivo dos serviços  

1. O uso indevido ou abusivo do serviço ou a comunicação de dados falsos para a obtenção do mesmo, 

fazem incorrer a pessoa beneficiária em responsabilidade civil e/ou criminal, para além de conceder 

à Câmara Municipal, ouvido aquela, o direito de não prestação do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU 

DOMICÍLIO”. 

2. Considera-se uso indevido ou abusivo do serviço, toda a utilização em desconformidade com o 

âmbito, requisitos e objetivos estabelecidos nas presentes normas de funcionamento, nomeadamente a 

falta do material indicado, previamente pelo pessoal técnico, para a concretização da 

reparação/adaptação requerida, conforme o artigo 11, número 1, alínea b) do presente documento, a 

não presença da pessoa beneficiária, no dia, hora e local agendados para a realização do serviço, bem 

como o recurso permanente ao mesmo, sem enquadramento, já tendo sido atingido o número de 

intervenções anuais permitidas, ao abrigo das presentes normas de funcionamento do serviço. 

 

            ARTIGO 17º 

Cessação do direito de utilização do serviço do “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” 

1. Constituem causa de cessação do direito de utilização do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”: 

a. As falsas declarações para obtenção do serviço; 

b. A não apresentação da documentação solicitada; 

c. Forem detetadas irregularidades nos documentos apresentados no processo de 

candidatura; 

d. A permissão ou facilidade de utilização do serviço a terceiros; 

e. A não comunicação à DDIS de qualquer circunstância que altere a situação socioeconómica 
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do agregado; 

f. A não comparência no dia, hora e local agendados para a intervenção. 

 

 

ARTIGO 18º 

Divulgação 

1. Para implementação deste serviço será necessária a utilização de uma viatura devidamente 

caracterizada onde obrigatoriamente deverão constar de forma inequívoca: a designação do serviço 

“CO(M)SIGO NO SEU DOMICÍLIO” e os logotipos da Câmara Municipal de Beja e da DDIS, na área de 

intervenção da ação social (Beja Cuida). 

2. No âmbito da dinâmica da sua atividade, a DDIS pode a qualquer momento, promover campanhas 

de divulgação desta medida de apoio social, publicitando este serviço, junto dos meios de 

comunicação social locais e nacionais, nas redes sociais, site oficial da autarquia, Rede Social do 

concelho de Beja e entidades parceiras da mesma, bem como através da distribuição de flyers e 

cartazes informativos, disponibilizados via correio ou por distribuição direta, junto de entidades 

públicas, privadas, instituições e comércio local. 

 

ARTIGO 19º 

Avaliação 

Após análise das candidaturas, cabe à DDIS, avaliar cada situação em concreto e efetuar a gestão dos 

pedidos deferidos, por ordem de prioridade, de acordo com a check list de critérios de priorização, bem 

como acompanhar e monitorizar o trabalho desenvolvido, avaliando o nível de eficiência  e eficácia do 

mesmo, através das seguintes evidências : tempo estimado entre a previsão da intervenção e a 

execução da mesma, feedback de contactos mantidos com os requerentes e aplicação de inquéritos de 

satisfação. 

O/A técnico/a afeto a esta resposta deverá ainda apresentar um relatório anual de avaliação da 

satisfação geral do serviço e dos/as beneficiários/as, para decisão de eventuais ajustamentos, alterações 

de documentos/normas que sustentam a medida, prorrogação ou suspensão do serviço. 

 

 

                    ARTIGO 20º 

Alterações às normas de funcionamento 

As presentes normas poderão sofrer, a todo o tempo e nos termos legais, as alterações consideradas 

indispensáveis. 

 

 ARTIGO 21º 

Dúvidas e omissões 
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Todas as dúvidas e omissões resultantes da aplicação das presentes normas serão resolvidas pela 

Câmara Municipal de Beja. 

 

ARTIGO 22º 

Entrada em vigor 

As presentes normas entram imediatamente em vigor, no dia seguinte à sua aprovação, pela Câmara 

Municipal. 

 

 
 


