
 
MUNICÍPIO DE BEJA 
Câmara Municipal 

REGULAMENTO  DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO LOCAL DE 

RESPONSABILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Preâmbulo 

Atenta a realidade social do concelho de Beja, onde existe um volume 

significativo de situações de carácter social que configuram a 

definição de pobreza e/ou exclusão, nomeadamente ao nível das 

famílias arrendatárias de fogos de habitação social da autarquia, 

pretende esta contribuir, de uma forma objectiva e imparcial, para 

uma maior responsabilização e cooperação mútuas, através da 

criação do presente contrato. 

A promoção de fogos habitacionais municipais representa um 

importante investimento da autarquia, cada vez mais difícil face aos 

constrangimentos financeiros. 

Assim, a escassez dos mesmos face ao elevado número de situações 

de carência habitacional, social e económica com que a Câmara 

Municipal de Beja tem de lidar, determina que quer a informação 

solicitada aos requerentes, quer a informação recolhida pelos técnicos 

do Gabinete de Desenvolvimento Social, se devam tornar mais 

exaustivas e rigorosas. Só assim será possível avaliar e hierarquizar 

com exactidão a gravidade da situação social de cada família e 

atribuir, com justiça, esse bem caro e escasso que é uma habitação 

pública. 

Pretende-se que este seja um projecto que pertence a toda a 

sociedade e não apenas ao Município, já que visa estimular as 



parcerias, mobilizar vontades e estabelecer mecanismos de 

cooperação à escala territorial. 

É um projecto que tem como destinatários as famílias arrendatárias 

de fogos de habitação social pertencentes à autarquia. No entanto, 

destina-se apenas àquelas que incorrem em situações de 

incumprimentos vários e reiterados. Algumas destas famílias 

encontram-se numa situação de pobreza estrutural, outras delas 

conjuntural devida à situação de crise económica que se atravessa, 

ou ainda à desestruturação familiar. 

Exige-se, assim, uma acção concertada e coerente através de uma 

equipa multidisciplinar e multi-sectorial, formalizada numa relação de 

parceria, que funcione como agente facilitador da resolução dos 

problemas e como agente de mudança social para a sustentabilidade 

da acção e de futuras acções de prevenção. Exige-se ainda a 

necessidade de uma intervenção em que a sociedade local crie 

oportunidades para a inserção da população em causa, oferecendo as 

condições materiais e imateriais para que estes cidadãos possam 

aproveitar as oportunidades e direitos que lhes assistem, retribuindo 

com o cumprimento dos deveres que estão inerentes à vivência em 

sociedade. 

O modelo subjacente a esta intervenção assume a integração social 

como um resultado decorrente da convergência de duas dinâmicas: 

inclusão e inserção. A inclusão emerge da abertura dos mecanismos e 

sistemas sociais básicos para criarem oportunidades. A dinâmica de 

inserção emerge da própria pessoa em situação de exclusão, da sua 

vontade e motivação para aproveitar as oportunidades. 

Associar o acesso a um bem extremamente valioso – a habitação – a 

um projecto de vida, nomeadamente ao nível da educação, formação 

e emprego é partir do reconhecimento de que a habitação, só por si, 

não promove a tão desejada integração social e que, muitas vezes, 



uma intervenção direccionada apenas para as carências residenciais 

tende a resolver uma parte do problema mas a perpetuar ou agudizar 

outros problemas.  

Assim, a definição de um projecto de vida global para estas famílias 

deverá ser analisada em contextos favoráveis para o efeito como é o 

caso, por exemplo, do Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social 

de Inserção, ou de grupos de trabalho específicos da Rede Social do 

Concelho, contando sempre com a participação dos interessados, no 

caso de famílias beneficiárias de RSI, a contratualização das medidas 

pode vir a ser associada ao contexto da própria prestação pecuniária. 

Quanto ao caso específico do espaço residencial do Bairro das 

Pedreiras, onde as famílias se caracterizam por se encontrarem em 

situação de pobreza e/ou exclusão social persistente, pretende-se 

que este Contrato Local potencie e despolete uma intervenção 

integrada, que contemple factores de urbanismo, económicos e 

sociais, e que poderá passar por integrar futuramente no contexto 

residencial espaços de formação, de trabalho e de convívio. A 

existência destes espaços, para além de permitir um sentimento de 

minimização da situação de exclusão social, criará espaços físicos de 

trabalho que potenciarão o acompanhamento próximo e continuado 

destas pessoas em situação de exclusão, através de uma gestão de 

proximidade prestada por parte de uma equipa multidisciplinar, 

impulsionando a co-responsabilização dos residentes nos seus 

próprios processos de inclusão social. 

É ainda de sublinhar a importante necessidade de recurso à mediação 

para promover o envolvimento e participação da população em todas 

as fases deste processo. 

A identificação que já existe das necessidades de respostas diversas, 

implica ainda o reverter dessas necessidades em soluções inscritas 

nos instrumentos financeiros e nas medidas de política social locais, 



que permitam o estabelecimento de planos estratégicos e de acção a 

nível local. 

Para o sucesso e sustentabilidade de todas as intervenções é ainda 

necessário promover uma monitorização e avaliação adequadas. 

 

Desta forma,  

Considerando o importante papel das parcerias, não só nos processos 

de desenvolvimento social, como na dinamização concreta de acções 

que conduzem à melhoria das condições de vida e do cumprimento 

dos deveres por parte da população em geral; 

Considerando a necessidade, emergente de situações de crise 

estrutural, de conceder novos apoios; 

Considerando a obrigatoriedade de corresponder aos benefícios 

recebidos com o consequente cumprimento dos deveres sociais 

exigidos; 

Considerando que devem ser definidas regras que enquadrem os 

critérios de apoio e de exclusão por parte da Câmara Municipal de 

Beja e das entidades parceiras e de acordo com o disposto na 

Constituição da República Portuguesa é aprovado o seguinte 

regulamento definidor das cláusulas do contrato local de 

responsabilização social: 

 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente regulamento define as cláusulas do contrato local de 

responsabilização social e tem o seu fundamento nas competências 



da Câmara Municipal, que lhe estão conferidas, nomeadamente, pela 

alínea c), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei n.º 5 -A/02, de 11 de Janeiro, com as 

declarações de rectificação n.º s 4/02 e 9/02, respectivamente de 6 

de Fevereiro e de 5 de Março. 

Artigo 2.º 

Objecto 

O referido contrato tem por objecto a definição dos procedimentos e 

critérios, no âmbito dos apoios a conceder pelos 1ºs contratantes - 

Câmara Municipal de Beja, Instituto da Segurança Social, I.P. e o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, aos 2ºs contratantes, 

as famílias realojadas em fogos de habitação social do património 

municipal e a consequente estipulação dos deveres a cumprir pelos 

segundos, de modo a proporcionar instrumentos de medida aos 

primeiros para definir quem é beneficiário dos apoios e quem poderá 

vir a ser excluído dos mesmos. 

Este documento constitui-se como um instrumento de gestão e uma 

base de registo e estudo da evolução da população que habita em 

fogos de habitação social municipal. 

 

Artigo 3.º 

Prioridades 

Requisitos para o ordenamento de prioridades de acesso aos apoios. 

Serão objecto de integração em lista ordenada as famílias que: 

a) Apresentem o pagamento em dia da renda da habitação; 

b) Apresentem o pagamento em dia das prestações mensais de 

condomínios e da água; 



c) Mantenham a habitação sem alterações estruturais, zelando pela 

sua higiene e limpeza; 

d) Manifestem um bom comportamento cívico e social. 

 

Artigo 4.º 

Impedimentos 

Serão objecto de análise, reservando-se a autarquia/parceiros o 

direito de não facultar os apoios, as famílias que: 

a) Tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por 

qualquer crime que afecte a sua honorabilidade, se entretanto não 

tiver ocorrido a sua reabilitação;  

b) Não tenham a sua situação regularizada relativamente ao 

pagamento da renda e água ou a qualquer outra das alíneas do artigo 

anterior; 

c) Tenham participado em actividades de uma organização criminosa, 

tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 

98/773/JAI, do Conselho. 

 

Artigo 5.º 

Conservação e danos na habitação 

a) Os moradores obrigam-se a conservar a habitação no estado em 

que lhes for entregue após a realização de obras de melhorias 

habitacionais; 

b) Conservar no mesmo estado a instalação de energia eléctrica, 

todas as canalizações e seus acessórios, pagando à sua conta todas 



as reparações posteriores que se tornem necessárias por efeito de 

incúria ou má utilização; 

c) Não armazenar ou guardar na habitação produtos ilícitos, 

explosivos ou inflamáveis; 

d) Em caso de desocupação da habitação, restitui-la devidamente 

limpa e em bom estado de conservação, com todos os acessórios, 

dispositivos e instalações sem qualquer deterioração salvo as 

inerentes ao seu uso normal; 

e) Indemnizar a Câmara Municipal de Beja nos montantes por ela 

dispendidos no caso de vir a ser ela a realizar quaisquer obras 

destinadas a repor as habitações em estado de habitabilidade. 

 

Artigo 6º 

Obrigações e deveres dos moradores 

a) Pagar a renda mensalmente, de acordo com o definido para cada 

agregado familiar, na tesouraria da Câmara Municipal; 

b) Pagar as despesas mensais referentes aos consumos de água; 

c) Facultar o acesso ao interior da habitação aos serviços da 

autarquia e outras entidades devidamente credenciadas que o 

solicitem, quando os funcionários se encontrem no exercício das suas 

funções; 

d) Comunicar à Câmara Municipal de Beja quaisquer alterações ao 

número de elementos do agregado familiar, bem como a ausência de 

algum deles por um período superior a 4 meses e os motivos que o 

justificam; 



e) Proceder ao recenseamento obrigatório de todos os cidadãos 

maiores de 18 anos; 

f) Actualizar e comprovar anualmente, de acordo com a solicitação 

dos serviços da Câmara Municipal de Beja, todos os dados prestados. 

 

Artigo 7º 

Limitações ao uso e fruição dos arrendatários 

Para manter uma boa imagem do espaço residencial e criar um bom 

relacionamento entre vizinhos os moradores não devem: 

a) Promover o exercício de actividades comerciais ou práticas ilícitas 

ou desonestas quer nas habitações quer no espaço exterior às 

mesmas, susceptíveis de perturbar a normal utilização dos mesmos, 

a tranquilidade ou os bons costumes; 

b) Promover a sublocação total ou parcial da habitação arrendada 

bem como a permanência de pessoas estranhas ao seu agregado 

familiar;  

c) Fazer ruídos fora do horário legal permitido para o efeito ou dentro 

do mesmo desde que claramente perturbadores da vivência dos 

restantes moradores; 

d) Depositar lixo fora dos recipientes próprios para o efeito; 

e) Ocupar os espaços comuns, logradouros, escadas ou átrios dos 

edifícios com a colocação de objectos armazenados; 

f) Possuir animais em zonas comuns ou permitir que a sua 

permanência no interior da habitação prejudique de alguma forma os 

restantes moradores; 



g) Ausentar-se de casa por um período contínuo superior a 4 meses, 

salvo excepções devidamente fundamentadas e sobre as quais a 

Câmara Municipal deverá ser informada e se pronunciará, caso a 

caso. 

 

Artigo 8.º 

Articulação de recursos 

Com vista à rentabilização dos investimentos e recursos sociais, o 

Gabinete de Desenvolvimento Social do município de Beja 

estabelecerá com as entidades com responsabilidade na área social 

do Concelho de Beja, a necessária articulação e informação mútua, 

quanto à monitorização e avaliação do cumprimento do disposto. 

 

Artigo 9º 

Penalizações 

a) Os beneficiários dos apoios concedidos pelos 1º outorgantes, que 

não os afectem ao fim a que se destinam, ficarão impedidos, por 

decisão da Câmara Municipal de Beja, de se candidatar, durante cinco 

anos consecutivos, a qualquer apoio desta edilidade, sem prejuízo de 

terem de restituir tudo o que hajam recebido desta autarquia ou de 

compensá-la nos termos gerais de direito;  

b) Os arrendatários devem responsabilizar-se pelas perdas e danos 

que advirem da violação de qualquer das disposições do presente 

contrato. 

 

Artigo 10.º 

Benefícios 



Os arrendatários que cumprirem o agora estipulado, mediante 

avaliação a efectuar por parte dos serviços em grelha de análise 

ponderada, candidatar-se-ão aos seguintes benefícios a conceder 

pelas entidades subscritores do presente contrato: 

a) Obras de melhoramento nas habitações; 

b) Obras de melhoramento nos espaços exteriores das habitações; 

c) Acesso a programas específicos de emprego e formação 

profissional; 

d) Prémios simbólicos (a definir) de Boas Práticas; 

e) Acesso a “nova” habitação, nomeadamente sob a forma de 

permuta de habitações. 

 

Artigo 11º 

Parcerias protocolares 

Sem prejuízo do disposto no artigo 8º e das demais parcerias que 

venham a constituir-se, quer formal quer informalmente, constituem-

se como parceiros privilegiados, os parceiros que integram o quadro 

do Núcleo Local Inserção do Concelho de Beja, bem como as 

Entidades, Associações ou Equipas de Projectos a desenvolver 

intervenção no local. 

 

Artigo 12º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor após publicitação nos termos 
do artigo 91º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. 

 


