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REGULAMENTO DO REGIME DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL E DE GESTÃO 

DAS HABITAÇÕES PROPRIEDADE DA CMB 

 

Preâmbulo: 

Em matéria de habitação, na Lei 159/99 de 14 de Setembro, foi atribuída como competência às 

Câmaras Municipais, fomentar e gerir o parque habitacional de arrendamento social. 

 

Considerando a necessidade de implementar uma gestão eficiente e igualitária do parque 

habitacional municipal, foi elaborado um normativo comum, quer aos usufrutuários de 

habitação social, quer aos candidatos a integrar esta resposta social. Assim, foi publicado, 

através do edital nº 1179/2008, o Regulamento do Regime de Atribuição de Habitação Social e 

de Gestão das Habitações Propriedade da CMB no Diário da Republica nº 227 de 21 de 

Novembro de 2008. 

 

No contexto actual das crescentes dificuldades socioeconómicas e concretamente no acesso a 

uma habitação condigna, a habitação social deverá ser entendida como um bem público 

escasso, a ser atribuído e usado apenas por quem dele necessita, acarretando a devida 

responsabilização social e patrimonial.  

 

No âmbito da gestão social e patrimonial que o Município de Beja promove, cujo esforço 

operativo tem vindo a ser cada vez maior, verificou-se a necessidade de alterar alguns 

procedimentos, como garante de uma maior justiça social e objectividade no acesso. Assim, 

foram aprovadas alterações ao referido regulamento municipal, que têm sobretudo a ver com: 

- O processo de atribuição de habitação social, com a adopção de um procedimento 

concursal, por classificação; 

- O processo de gestão social e patrimonial das habitações municipais com alterações 

na aplicabilidade do regime de renda apoiada, quer na sua actualização, numa perspectiva de 

uniformização dos regimes de renda aplicados, quer nos pedidos de revisão de renda e no seu 

incumprimento. 

 

No uso das competências que se encontram previstas na aliena a) do nº 2 do artigo 53º, e, 

alínea a) do nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei nº 169/99 de 18.09, com a redacção introduzida 

pela Lei nº 5 – A/2002 de 11.01, torna-se público, que em sessão ordinária da Assembleia 

Municipal realizada em 21 de Dezembro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal realizada a 

04 de Abril de 2012, foi aprovada a alteração ao Regulamento do Regime de Atribuição de 

Habitação Social e de Gestão das Habitações Propriedade da CMB.  

Este regulamento é republicado em anexo, com a nova redacção resultante das alterações 

aprovadas, pela assembleia municipal em 20 de Dezembro de 2012. 
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CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

1 - O presente regulamento estabelece o regime de atribuição de habitação social com renda 

apoiada e estabelece o uso e fruição das habitações, das quais a CMB é proprietária.  

 

 

Artigo 2º 

Princípios Subjacentes 

1 – A Câmara Municipal de Beja promove, atribui e gere fogos de habitação social dada a 

existência de uma população com parcos recursos económicos, associados muitas vezes a uma 

precariedade de emprego, que não permite o acesso a habitação em regime de arrendamento 

em mercado livre. 

 

2 – A habitação social destina-se a famílias carenciadas cujos rendimentos mensais per capita 

do agregado familiar não exceda, em função do salário mínimo nacional, os seguintes limites: 

 

Nº pessoas do agregado Coeficiente1 

1 2,5 

2 1,5 

3 1,25 

4 1 

5 0,9 

6 0,8 

7 0,75 

8 0,7 

9 ou + 0,65 

 

3 – De acordo com o princípio anterior, a atribuição dos fogos não tem um carácter definitivo, 

dado que o rendimento mensal do agregado é variável, podendo as famílias melhorar as 

condições de vida, conseguindo recursos económicos que lhes permitam encontrar uma 

alternativa habitacional à que lhe foi proporcionada pela autarquia de Beja. 

 

                                                 
1 A multiplicar pelo valor do SMN, para determinação do limite máximo do rendimento mensal per capita do agregado. 
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4 – Os fogos atribuídos destinam-se a habitação própria e permanente do agregado familiar, 

sendo este o seu fim, quando tal não se verifica, cabe à CMB, accionar os mecanismos legais 

adequados que permitam reaver o fogo e integrá-lo novamente no circuito de habitação social. 

 

5 – O agregado familiar realojado em habitação social não poderá possuir alternativa ao 

alojamento camarário, independentemente de localização da mesma. 

 

6 – O alojamento deverá ser sempre adequado à composição do agregado familiar que o 

ocupa, cabendo à gestão assegurar tal situação, podendo ser determinada a transferência da 

família para uma habitação com tipologia adequada, dentro da mesma localidade. 

 

7 – As habitações devem ser dotadas de todas as condições de habitabilidade, cabendo ao 

agregado familiar a manutenção das mesmas, bem como boas condições de higiene. No caso 

de tal não se verificar, e na eventualidade do agregado sair da habitação que ocupa, a 

autarquia poderá inviabilizar qualquer permuta em habitação camarária. 

 

8 – Os contratos de arrendamento efectuados estão abrangidos pelo regime de renda apoiada, 

tendo esta uma fórmula de calculo própria, definida no Decreto Lei 166/93 de 7 de Maio, em 

função dos rendimentos auferidos por todos os elementos do agregado familiar. 

 

9 – Quando o valor da renda apoiada, calculado de acordo com a legislação em vigor e nos 

termos do presente regulamento, for superior ao preço técnico, considera-se que o agregado 

familiar passa a ter condições para recorrer ao mercado normal de habitação. 

 

 

Artigo 3º 

Definições 

No presente regulamento, são usadas as seguintes noções: 

a) Agregado Familiar: O conjunto de elementos autorizados pela CMB, constantes do 

processo familiar do arrendatário. Corresponde ao conjunto de pessoas constituído pelo 

arrendatário, pelo cônjuge ou pessoa que com ela viva há mais de cinco anos em condições 

análogas, pelo parentes ou afins na linha recta ou até ao 3º grau da linha colateral, bem como 

pelas pessoas relativamente às quais, por força de lei ou negócio jurídico que não respeite 

directamente à habitação, haja obrigação de convivência ou de alimentos e ainda outras 

pessoas a quem a entidade locadora autorize a coabitação com o arrendatário; 

 
 

b) Dependente: Elemento do agregado familiar com menos de 25 anos que não tenha 

rendimentos e que, mesmo sendo maior, possua, comprovadamente, qualquer forma de 



4 
 

incapacidade permanente, nos termos da lei em vigor, ou seja considerado inapto para o 

trabalho ou para angariar meios de subsistência e desde que constem da declaração de IRS do 

agregado como dependentes; 

 

c) Rendimento Mensal Bruto: o quantitativo que resulta da divisão por 12 dos rendimentos 

anuais ilíquidos auferidos por todos os elementos do agregado familiar à data da determinação 

do valor da renda; 

 

d) Rendimento Mensal Corrigido: Rendimento mensal bruto deduzido de uma quantia igual 

a três décimos do salário mínimo nacional pelo primeiro dependente e de um décimo por cada 

um dos outros dependentes, sendo a dedução acrescida de um décimo por cada dependente 

que, comprovadamente, possua qualquer forma de incapacidade permanente; 

 

e) Salário Mínimo Nacional: O fixado para a generalidade dos trabalhadores. 

 

f) Agregado familiar em situação de carência habitacional: Agregado familiar que resida 

em local que não reúna os requisitos mínimos de segurança e salubridade, de inexistência de 

condições de habitabilidade ou em condições de sobreocupação do espaço. Integra-se nesta 

definição, os agregados familiares que disponham de um rendimento mensal corrigido que não 

lhes permita o acesso a habitações em mercado livre, com tipologia apropriada ao número de 

elementos que o compõem. 

 

g) Ocupação: corresponde a toda a situação de facto decorrente da utilização por um terceiro, 

de um fogo municipal estando ou não para tal autorizado e em que não exista contrato de 

arrendamento. 

 

 
CAPITULO II  

REGIME DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO, PROPRIEDADE DA CMB 

DO CONCURSO PARA ACESSO A HABITAÇÃO SOCIAL 

 
 

Artigo 4º 

Disposições Gerais 

1 – A atribuição de habitações sociais é efectuada mediante concurso por classificação, nos 

termos previstos no Decreto Regulamentar nº 50/77 de 11 de Agosto e do presente 

regulamento. 
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Artigo 5º 

Procedimento do Concurso 

 

1- O anúncio de abertura e concurso é inscrito nos jornais locais/regionais de maior circulação 

ou outros meios de comunicação locais e através de editais. 

 

2 – Do anúncio consta: 

a) A localização, quantidade, características principais e tipos de fogos a atribuir, bem 

como a forma de cálculo da renda a aplicar; 

b) O limite máximo de rendimento mensal per capita dos membros do agregado familiar 

candidato; 

c) O regime legal de aquisição ou a modalidade do concurso; 

d) As datas de abertura e encerramento do concurso e o prazo da sua validade; 

e) O local e as horas onde pode ser consultado ou obtido o programa do concurso, 

prestados os esclarecimentos necessários e apresentados os boletins de inscrição. 

 

3 – O período de candidatura, depois de publicado o anúncio, é entre 15 a 30 dias. 

 

4 – A participação no concurso só pode efectuar-se mediante entrega directa ou por carta 

registada com aviso de recepção, dentro do prazo de abertura, acompanhados da 

documentação solicitada, nomeadamente declaração de vencimentos e rendimentos do 

agregado familiar. 

 

5 – Sempre que o Gabinete de Desenvolvimento Social o considere necessário, pode exigir que 

os concorrentes comprovem, por meios legais e dentro do prazo que lhes for fixado, os factos 

constantes daqueles documentos, para além das confirmações neles apostas. Poderão também 

os serviços efectuar outras diligências para obtenção de informação complementar. 

 

6 – Findo o prazo de abertura do concurso, o Gabinete de Desenvolvimento Social elabora, no 

prazo de 45 dias, as listas de classificação provisórias dos candidatos admitidos a concurso e 

dos candidatos excluídos com indicação sucinta, no caso destes, da razão da exclusão. 

 

 

7 – As listas são afixadas nos locais onde teve lugar a apresentação do boletim de inscrição e 

do questionário e noutros julgados convenientes, sendo dada publicidade por meio de anúncio 

nos jornais regionais/ locais de maior circulação e através de afixação de editais. 
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8 – Apurados os concorrentes, é afixada no prazo máximo de sessenta dias a contar da data de 

encerramento do concurso, nos locais indicados no número anterior, a respectiva lista de 

atribuição definitiva.  

 

9 – Os candidatos suplentes com a pontuação mais elevada substituem os candidatos efectivos 

que recusem a atribuição que lhes foi destinada. 

 

 

Artigo 6º 

Requisitos para a inscrição ao concurso a uma habitação social 

 
É admitida a inscrição de candidatos que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

 a) Os agregados familiares, cujos elementos, ainda que estrangeiros comunitários ou 

extracomunitários, tenham residência legal no concelho de Beja há mais de 5 anos, incluindo o 

recenseamento obrigatório para os elementos com mais de 18 anos. 

 b) Os agregados familiares que se enquadrem nos princípios subjacentes ao acesso à 

habitação social definidos no art. 2 do presente regulamento, nomeadamente nos números 2, 5 

e 6. 

 c) Nenhum elemento do agregado familiar seja proprietário, comproprietário, 

usufrutuário de qualquer imóvel, que possa satisfazer as respectivas necessidades 

habitacionais. 

 d) Nenhum dos elementos do agregado familiar ter beneficiado de uma indemnização 

em alternativa à atribuição de uma habitação social. 

 e) Preencher o boletim de candidatura e o questionário fornecidos pela CMB, 

acompanhados dos documentos solicitados; 

 f) Não ter abdicado da titularidade do arrendamento de outro fogo municipal ou 

cessado contrato de arrendamento, que tenha sido atribuído a qualquer elemento do agregado 

familiar, em virtude da violação dos seus deveres; 

 g) Não estar o candidato a ocupar ilegalmente uma fracção municipal.  

 

 

 

Artigo 7º 

Critérios de exclusão do processo de candidatura 

 

1 – São consideradas condições de exclusão do processo de candidatura: 

a) A não verificação das condições enumeradas no artigo anterior; 
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b) A não residência no concelho nos termos definidos no artigo anterior ou o não 

recenseamento numa das Freguesias do mesmo; 

c) A mudança de residência sem comunicação ao GDS; 

d) A rejeição, por parte do candidato à habitação social, de uma habitação adequada ao 

agregado familiar, que lhe tenha sido atribuída pelo GDS em resultado de anterior 

concurso realizado nos termos previstos do presente regulamento; 

e) A recusa de apresentação ou inexistência de qualquer declaração de rendimentos ou 

prova de não propriedade de habitação no concelho de Beja; 

f) A falta de prova de que o agregado familiar concorrente não tem condições para 

recorrer ao mercado normal de habitação, ou seja, sempre que depois de verificados os 

rendimentos do agregado familiar, através de recibos de vencimento, declaração ou 

nota de liquidação de IRS, se conclua que o valor da renda a aplicar é igual ou superior 

ao valor do preço técnico para o fogo em questão; 

g) A apresentação de falsas declarações nos termos definidos no Código Penal. 

 

2 – Da exclusão ou inclusão de qualquer concorrente cabe reclamação para a Câmara Municipal 

a interpor no prazo de cinco dias a contar da data da afixação da respectiva lista ou da 

publicação do último anúncio. 

 

3 – Sobre a matéria da reclamação é proferida decisão no prazo máximo de 30 dias a contar da 

data da respectiva apresentação. 

 

 

Artigo 8º 

Pedidos de habitação existentes à data de entrada em vigor do presente 

regulamento 

 

Os interessados que tenham efectuado pedidos de habitação antes da data da entrada em vigor 

do presente regulamento devem ser notificados da data da entrada em vigor do mesmo e de 

que podem efectuar a sua candidatura para atribuição de fracção municipal, sendo os seus 

anteriores pedidos de habitação arquivados. 

 

 

Artigo 9º 

Veracidade ou falsidade das declarações 

1 – As falsas declarações que eventualmente os candidatos ou restantes elementos do 

agregado familiar prestem, são puníveis nos termos da lei penal. 

2 – As informações prestadas, podem ser confirmadas, em qualquer altura, junto de entidades 

públicas ou privadas tidas como convenientes aos efeitos pretendidos. 
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Artigo 10º 

Adequação das Habitações 

A habitação deverá ser adequada à dimensão do agregado familiar, a fim de evitar situações de 

sub ou sobreocupação, observando-se o seguinte: 

 

Nº pessoas do agregado Tipologia adequada 

1 T0/ T1 

2 T1/ T2 

3 T2 

4 T2/ T3 

5 T3 

6 T3/ T4 

7 T4 

8 T4/ T5 

9 + T5 

 

 

Artigo 11º 

Classificação 

1 – A classificação dos concorrentes obedece aos critérios definidos no Decreto regulamentar nº 

50/77 de 11 de Agosto, e conforme classificação que a seguir se descreve, sendo o número de 

pontos multiplicado pelo respectivo coeficiente, podendo, no entanto, de acordo com as 

características de cada habitação devoluta, ser definidos outros critérios e/ou alterado o 

número de pontos e coeficiente. 

 

2 - A Classificação de agregados familiares é feita de acordo com o mapa de classificação, em 

anexo, do qual constam os itens que a seguir se descreve, com as respectivas definições: 

a) Falta de habitação e condições de habitabilidade da residência actual: 

 

Tipo de Alojamento:  

 Falta de Habitação (Agregado familiar que resida em parque de campismo, 

alojamentos colectivos, pensões; acções de despejo com pronúncia de tribunal);  

 Vive em barraca/ construção abarracada (barracas e construções abarracadas, 

casas que ameaçam ruína, habitações sem casa de banho e/ou cozinha, e/ou água 

ou electricidade);  



9 
 

 Em prédio ou moradia (inquilinos, coabitação, habitação arrendada, emprestada, de 

função); 

 Inexistência de condições de habitabilidade; 

 

Título de ocupação:  

 Arrendada (habitação arrendada e hóspedes) 

 Subarrendada 

 Coabitação com a família    

 Coabitação conflituosa (quando existirem situações de maus tratos físicos ou 

psicológicos, infantis ou conjugais) 

 Habitação de função 

 Cedida/ocupação precária (habitações emprestadas, anexos, caves, garagens, 

arrecadações) 

 

Índice de ocupação; 

 

Tempo de residência no concelho 

 

b) Situação do agregado familiar: 

 Tempo de constituição da família (altura a partir da qual o casal se juntou ou casou, ou 

no caso de famílias monoparentais, altura a partir da qual o primeiro filho nasceu) 

 Idade do chefe de família (da pessoa que se candidata, o nome em que está o 

processo) 

 Filhos residentes; 

 Ascendentes residentes; 

 

c) Rendimento do agregado familiar; 

 Rendimento mensal per capita em % com o SMN (de valor igual a 1/12 do rendimento 

anual do agregado familiar) 

 Relação renda – rendimento (do alojamento actual) 

 

 

d) Situações especiais devidamente justificadas 

 Problemas de saúde com carácter permanente (necessitam de comprovativo médico); 

 Situações de deficiência física ou mental (necessitam de comprovativo médico); 

 Características de carácter negativo, do agregado familiar candidato, do ponto de vista 

comportamental (Atende-se a estas situações, quando as mesmas têm a ver sobretudo 

com o conhecimento que os técnicos têm das características do agregado familiar a 
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realojar, nomeadamente comportamento agressivo/ conflituoso para com os outros e 

até no seio familiar, que influenciam negativamente relações de vizinhança; más 

condições de higiene ambiental ou outras. o agregado familiar é penalizado, podendo 

ser retirado da classificação uma pontuação de 6 pontos.); 

 Situações consideradas prioritárias, apresentadas por entidades exteriores (Incluem-se 

nesta categoria situações que se considerem prioritárias por outros serviços: Segurança 

Social, no âmbito do RSI; CPCJ; EIP (Equipa de Intervenção Precoce); Hospital, entre 

outros, desde que: devidamente justificadas e enquadradas nos critérios definidos pela 

autarquia; a habitação seja considerada uma necessidade a suprir no âmbito de um 

programa de inserção social definido para a família, com posterior enquadramento e 

apoio das entidades envolvidas, no processo de realojamento e adaptação ao novo 

meio. Nestas situações, desde que apresentadas de modo formal, por outras entidades/ 

serviços, poderá ser acrescido à pontuação obtida um valor de 5 pontos.) 

 

3 - Os agregados familiares são classificados por ordem decrescente de pontos obtidos.  

 

4 - No caso de empate entre agregados que tenham obtido a mesma pontuação, tem 

preferência sucessivamente: 

 O que apresentar menor rendimento anual líquido per capita do agregado; 

 O que tiver maior número de elementos deficientes; 

 O que tiver maior número de elementos menores; 

 O que tiver maior idade do concorrente. 

 

 

Artigo 12º 

Procedimento Para Atribuição Das Habitações 

1 – A atribuição das habitações é feita pela ordem constante da lista de candidatos admitidos a 

concurso e de acordo com a adequação da tipologia da habitação disponível ao número de 

elementos do agregado familiar. 

 

 

2 – Os quinze primeiros classificados na lista, para a tipologia adequada serão alvo de uma 

apreciação casuística, onde, na altura do processo de selecção de famílias para atribuição de 

habitação social, o lugar na lista poderá ser alterado, consoante a recolha de informação 

complementar efectuada, mediante a adopção de diligências consideradas adequadas, como a 

realização de visitas domiciliárias ou recolha de informação junto de entidades competentes.  

 

 



11 
 

Artigo 13º 

Inaplicabilidade do regime de atribuição 

O regime de atribuição de habitação social previsto neste capítulo não se aplica: 

 a) Aos realojamentos efectuados no âmbito de programas municipais de realojamento; 

 b) Aos realojamentos necessários, no âmbito de Programas de reabilitação urbanística; 

 c) Às situações de emergência, como aquelas que resultam de inundações, incêndios ou 

outras semelhantes, poderão beneficiar de habitação social, mas com dispensa dos requisitos 

descritos.  

 d) À necessidade de adequar o alojamento devoluto à composição do agregado familiar 

já arrendatário do Município, à sua condição de acessibilidade ou situação sociocultural, 

promovendo assim, transferências de arrendatários entre as habitações municipais. 

 

 

CAPITULO III  

GESTÃO DAS HABITAÇÕES PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

 

 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 14º 

Objecto 

O uso, a fruição, a atribuição e gestão social e patrimonial das habitações, das quais a Câmara 

Municipal de Beja é proprietária, passam a reger-se pelo presente regulamento.  

 

 

Artigo 15º 

Destino das Habitações 

 

As habitações destinam-se exclusivamente à habitação própria e permanente do arrendatário e 

seu agregado familiar, não sendo por esse facto, permitida a coabitação de outros agregados 

familiares, ainda que descendentes, após constituição do agregado próprio. 

 

 

 

SECÇÃO II 

DO ARRENDAMENTO 
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Artigo 16º 

Rendas 

 

1 – A utilização da habitação implica o pagamento de uma renda, fixada de acordo com os 

critérios em vigor para o regime de renda apoiada, definida em função do rendimento anual 

bruto corrigido do agregado familiar. 

 

2 – O montante da renda apoiada é calculado nos termos da Lei em vigor. 

 

3 – As rendas são actualizadas anualmente e sempre que se verifique alteração na composição 

do agregado familiar e no seu rendimento. 

 

4 – A cobrança das rendas é feita na tesouraria da Câmara Municipal de Beja até ao último dia 

útil de cada mês. 

 

5 – Quando a renda não for paga no prazo estabelecido no número anterior, ficará o 

arrendatário obrigado a pagar, para além da renda, uma indemnização igual a 50% do valor da 

mesma, sob pena de poder ser requerida a resolução do contrato de arrendamento. 

 

6 – A Câmara Municipal de Beja comunicará por escrito ao arrendatário, com a antecedência 

mínima de 30 dias, qualquer alteração dos valores da renda. 

 

7 – Caso a falta de pagamento da renda se mantenha de forma reiterada e sistemática, 

nomeadamente quando se verifique a mora no pagamento das rendas há mais de seis meses, 

sem que para isso existam razões socioeconómicas consideradas justificadas, o Município 

procede à resolução do contrato de arrendamento e consequente despejo com possibilidade de 

recurso às forças policiais. 

 

 

8 – Porém, caso existam razões devidamente comprovadas de carácter socioeconómico que 

impeçam o pagamento de rendas, como alterações de rendimentos do agregado em 

consequência de desemprego ou alterações na sua dimensão e desde que essa circunstância 

seja comunicada ao Município antes de decorridos três meses sobre o incumprimento, o 

morador disporá da possibilidade de celebrar acordo de regularização de divida.  

 

9 – No caso de incumprimento do (s) Acordo (s) de Regularização de Divida, poderá a Câmara 

decidir sobre novo acordo de regularização, execução fiscal de bens e/ou vencimentos de 

qualquer elemento constitutivo do agregado familiar. 
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Artigo 17º 

Da actualização das rendas 

1 – O valor das rendas sofre uma actualização bianual, de acordo com a legislação em vigor, 

pelo que o arrendatário deve obrigatoriamente declarar no primeiro trimestre de cada biénio os 

respectivos rendimentos à Câmara Municipal, ou sempre que tal lhe seja solicitado. 

 

2 – As rendas podem ainda ser revistas extraordinariamente a pedido do arrendatário, desde 

que o motivo invocado se manifeste há pelo menos três meses, ou sempre que o município 

tome conhecimento de que o agregado tem rendimentos superiores aos declarados. 

 

3 – No caso de revisão do valor da renda a pedido do arrendatário, motivado por situação de 

desemprego ou análoga, terá o mesmo de fazer prova da sua situação socioeconómica após 

seis meses da alteração do valor da renda, sob pena de lhe ser aplicado o valor anterior. 

 

3 – Sempre que se verifiquem alterações de rendimentos e ou da composição do agregado 

familiar, o morador deve informar os serviços municipais no prazo de um mês, sob pena de lhe 

poder ser exigida uma indemnização equivalente ao valor da renda efectivamente paga e ao 

valor que teria a pagar caso tivesse comunicado a alteração de rendimentos ou composição do 

agregado, para efeitos de recalculo da renda aplicável. 

 

4 – Caso o inquilino não apresente, no prazo referido no nº 1, do presente artigo, a prova anual 

de rendimentos, é-lhe aplicado o preço técnico, sem prejuízo de outras sanções previstas neste 

Regulamento e restante legislação aplicável. 

 

5 – No caso de contratos de arrendamento celebrados em data anterior a 1993, onde a 

aplicação do regime de renda apoiada não se verifica, deverá ser celebrado novo contrato de 

arrendamento com base na legislação em vigor, especialmente nos seguintes casos: 

a) Pedidos de transferência de titularidade; 

b) Realização de obras nas fracções, por parte do Município; 

c) Pedidos de revisão de renda; 

d) Outros que se considere adequado, numa perspectiva de, tendencialmente 

uniformizar os regimes de renda aplicados ao arrendamento social do Município de 

Beja. 
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Artigo 18º 

Confirmação das declarações; presunções 

 

1 – Os dados constantes da ficha social podem, a todo o tempo, ser confirmados junto de 

qualquer entidade pública ou privada; 

 

2 – Quando o entenda necessário, a entidade locadora pode proceder a inquérito sobre a 

situação económica, social e habitacional dos agregados familiares; 

 

3 – Constitui presunção de que o agregado aufere rendimentos superiores ao declarado, 

quando ele seja incompatível com os bens ou com o nível de vida ostentado, por alguns dos 

seus elementos. 

 

4 – Nos casos em que os rendimentos do agregado familiar tenham carácter incerto, 

temporário ou variável, ou que declarem um rendimento inferior ao salário mínimo nacional 

(SMN), nomeadamente nas situações dos trabalhadores domésticos, vendedores ambulantes e 

biscateiros, deverá aplicar-se os valores do SMN, em vigor. 

 

 

 

Artigo 19º 

Conteúdo do contrato de arrendamento 

 

1 – Para cada arrendatário é elaborado um contrato de arrendamento, assinado pelo próprio, 

identificado como chefe de família e o Presidente da Câmara Municipal de Beja; 

 

2 – Do contrato de arrendamento devem, em especial, constar os seguintes elementos: 

a) Valor da renda; 

b) Composição do agregado familiar inscrito; 

c) Existência de regulamento do regime de atribuição de habitação social e de gestão das 

habitações propriedade da Câmara Municipal de Beja, ao qual os agregados se devem 

submeter; 

d) A obrigação do arrendatário actualizar e comprovar, no período estabelecido, os dados 

constantes da inscrição inicial; 

e) As outras obrigações do arrendatário, previstas no presente regulamento e as 

consequências do seu incumprimento. 
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Artigo 20º 

Procedimento para a celebração de novo contrato de arrendamento 

 

1 – O elemento do agregado familiar que pretenda celebrar novo contrato de arrendamento, 

deve no prazo de 90 dias, comunicar à entidade locadora a morte do arrendatário e a sua 

pretensão, juntando a documentação necessária para demonstrar os factos que a 

fundamentam. 

 

2 – Se o elemento referido no número anterior não for o que estiver em primeiro lugar, 

segundo as regras constantes do art. 27º deve juntar declaração de renúncia dos que o 

precederem. 

 

3 – Se a pretensão estiver em condições de ser deferida, a entidade locadora notifica o 

candidato para preencher uma ficha de inscrição e instrui-la com todos os elementos 

necessários, podendo, no entanto, aproveitar-se os que constem do processo anterior. 

 

4 – O montante da renda é fixado com as regras aplicáveis aos novos contratos de 

arrendamento e é exigível desde a data da caducidade do contrato. 

 

 

Artigo 21º 

Duração do contrato de arrendamento 

 

O arrendamento é, salvo raras excepções devidamente justificadas e deliberadas pela câmara, 

pelo prazo de um ano com início na data fixada no respectivo contrato. O mesmo considera-se 

sucessivamente renovado por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das partes, 

com a antecedência mínima de 30 dias, em relação ao termo do prazo contratual estabelecido. 

 

 

Artigo 22º 

Caducidade 

 

1 – O prazo referido no artigo anterior, aplica-se a todos os membros do agregado familiar e o 

seu decurso implica a caducidade de direito a novo contrato. 

 

2 – A CMB pode, no entanto, em situações de particular debilidade social, atribuir tal direito 

mesmo após o decurso do prazo. 
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SECÇÃO III 

DOS ARRENDATÁRIOS 

 

 

Artigo 23º 

Obrigações e Deveres dos Moradores 

 

1 – Conservar a habitação no estado em que lhe foi entregue e zelar pela sua limpeza; 

 

2 – Conservar no estado em que se encontrava quando entrou para a casa a instalação de 

energia eléctrica, todas as canalizações e seus acessórios, pagando à sua conta as reparações 

que se tornem necessárias por efeito de incúria ou má utilização; 

 

3 – Proceder á instalação e ligação dos contadores de água, gás e electricidade, assumindo a 

responsabilidade do pagamento destas despesas, bem como dos respectivos consumos; 

 

4 – Não realizar sem autorização prévia da CMB, quaisquer obras ou instalações que 

modifiquem as condições de utilização da habitação; 

 

5 – Pagar a renda mensalmente de acordo com o definido para cada agregado familiar; 

 

6 – Actualizar e comprovar anualmente, junto da CMB, os dados constantes do formulário 

inicial; 

 

7 – Comunicar, por escrito ou em contexto de atendimento, à Câmara Municipal de Beja, no 

prazo de 30 dias, quaisquer alterações ao número de elementos ou de rendimentos do 

agregado familiar. Nos casos em que não se verifique a comunicação da alteração no 

rendimento do agregado e esta seja responsável pelo aumento de renda, a CMB terá direito a 

receber a renda devida desde a data em que aquela alteração ocorreu; 

 

8 – Não permitir a coabitação de pessoas estranhas ao agregado familiar ou não constantes do 

contrato de arrendamento; 

 

9 – Em caso de desocupação da habitação, deverá o arrendatário restituir a casa devidamente 

limpa e em bom estado de conservação, com todas as portas, chaves, vidros e demais 

instalações, canalizações e seus acessórios ou dispositivos de utilização, sem qualquer 

deterioração, salvo as inerentes ao seu uso normal. 
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10 – Os arrendatários indemnizarão a Câmara Municipal de Beja nos montantes por ela 

despendidos para repor as habitações em estado de habitabilidade, podendo a Câmara 

Municipal interpor uma execução fiscal; 

 

11 – Proceder à desinfestação da habitação, na hipótese de se verificar essa necessidade; 

 

12 – Os arrendatários deverão responsabilizar-se pelas perdas e danos que advirem da violação 

das disposições do presente regulamento; 

 

13 – Ter bom comportamento moral e civil; 

 

14 – Os arrendatários deverão sempre que for solicitado, facultar a visita da habitação e 

colaborar com a aplicação de estudos/ inquéritos que os serviços técnicos da CMB possam vir a 

realizar. 

 

 

Artigo 24º 

Limitações ao uso e fruição dos arrendatários 

Os arrendatários não devem: 

 

1 – Promover o exercício de actividades comerciais, práticas ilícitas, imorais ou desonestas, nas 

habitações, ou qualquer outra actividade não prevista no presente regulamento, susceptíveis de 

perturbar a normal utilização das habitações, a tranquilidade ou os bons costumes dos 

moradores; 

 

2 – Promover a sublocação total ou parcial da habitação arrendada, bem como a coabitação de 

pessoas estranhas ao seu agregado familiar; 

 

3 – Fazer danças, cantares, músicas e outro tipo de ruídos incomodativos no domicílio, bem 

como nas partes comuns ou zonas colectivas exteriores aos edifícios, que perturbem a 

tranquilidade e sossego dos vizinhos no período, compreendido entre as 21 horas e as 08horas 

e 30 minutos. 

 

4 – Fazer ruídos que perturbem os restantes moradores. 

 

5 - Prejudicar, quer por falta de reparação dos danos decorrentes de negligência ou uso 

indevido, quer por alterações interiores ou exteriores, a segurança, a linha arquitectónica ou o 

arranjo estético da habitação. 
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6 – Ter animais em zonas comuns, excepto no interior da casa, onde será permitida a 

permanência de cães, gatos ou aves engaioladas, em número considerado o legalmente 

possível, desde que não incomodem os vizinhos e não atentem contra o edificado, ou 

contribuam para a inexistência de condições de habitabilidade quer do fogo onde os mesmos se 

encontrem quer dos espaços comuns. No exterior da habitação, os cães deverão ser 

acompanhados da pessoa responsável, açaimados e presos com trela. 

 

7 – Depositar lixo fora dos recipientes próprios existentes para o efeito; 

 

8 – Despejar lixo ou outros detritos pelas janelas; 

 

9 – Pendurar roupa para secar fora dos locais destinados para esse fim, ou que de qualquer 

forma tapem a visibilidade dos outros moradores; 

 

10 – Armazenar ou guardar na habitação, produtos explosivos ou inflamáveis; 

 

11 – Ocupar os espaços comuns, escadas e átrios dos edifícios com a colocação de objectos 

pessoais e/ ou familiares, excepto quando se tratar de embelezamento com vasos de plantas, 

desde que não interfira com a circulação de pessoas. 

 

12 – Colocar objectos nas sanitas e canos de escoamento de águas, que pela sua natureza ou 

consistência, possam vir a impedir o normal funcionamento da rede de esgotos. 

 

 

Artigo 25º 

Direitos dos arrendatários 

Os arrendatários têm direito: 

 

1 – À fruição e utilização da habitação e das zonas comuns, estas entendidas como coisas que 

não sejam do uso exclusivo de um único morador; 

 

2 – A requerer a redução da renda, desde que comprove à CMB, a diminuição dos rendimentos 

do agregado familiar; 

 

3 – A solicitar transferência de habitação nas condições estipuladas nos art. 31º e 32º do 

presente regulamento; 

 

4 – A exercer o direito de preferência em caso de venda das habitações; 
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5 – A exercer os direitos de cidadão, nomeadamente: 

a) Solicitar informações aos serviços competentes; 

b) Reclamar de todos os actos ou omissões considerados lesivos dos seus interesses; 

c) Apresentar sugestões que visem a melhoria do funcionamento dos serviços da CMB 

e/ou à implementação de medidas que permitam um aumento da qualidade de vida no 

seu bairro; 

 

6 – A constituir um condomínio. 

 

 

Artigo 26º 

Condomínio 

 
1 – Sempre que um prédio esteja constituído em propriedade horizontal (dividido em fracções 

autónomas), e os respectivos apartamentos pertencerem a diferentes proprietários, devem 

constituir-se condomínios; 

 

2 – No caso de constituição de condomínio, poderá ser o arrendatário, caso for esse o 

entendimento da CMB, tendo de existir deliberação de Câmara para o efeito, a assumir o 

pagamento unicamente das despesas de utilização e de serviços de interesse comum. 

 

3 – A CMB, em reuniões de condóminos pode fazer representar-se por um arrendatário, à sua 

escolha, comprometendo-se este a desempenhar o papel de mediador entre o condomínio e a 

autarquia; 

 

4 – O representante no número anterior, poderá ser eleito, pelos condóminos em assembleia 

para administrador. 

 

 

 

SECÇÃO IV 

DO DESPEJO 

 

Artigo 27º 

Finalidade 

O despejo destina-se a fazer cessar a situação jurídica de arrendamento das habitações sociais 

propriedade do Municipio de Beja, sempre que se verifique incumprimento do contrato de  

arrendamento, pela ocorrência de qualquer causa enunciada no artigo seguinte, verificando-se 

assim fundamento para a resolução do mesmo. 
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Artigo 28º 

Causas do Despejo 

 

Para além das causas de despejo consignadas no NRAU – Novo Regime de Arrendamento 

Urbano, Constituem causas de despejo, as seguintes: 

 

a) Alteração dos pressupostos que estiveram na base de atribuição da habitação; 

b) O incumprimento reiterado pelo arrendatário das obrigações e limitações ao uso e 

fruição a que está vinculado, designadamente as referidas no artigo 23º e 24º, apesar 

de previamente a Câmara ter concedido um prazo para a integral reposição da 

situação; 

c) A falta de residência permanente na habitação, ou a sua desocupação por um período 

superior a 90 dias; 

d) A não-aceitação, por parte dos arrendatários, da renda actualizada, apesar de a mesma 

lhes ter sido regularmente comunicada; 

e) A recusa, por parte dos arrendatários, depois de intimados para esse efeito, para 

demolir ou retirar obras ou instalações que tenham realizado sem o consentimento do 

Municipio; 

f) A recusa, por parte dos arrendatários, depois de intimados, em reparar os danos 

causados nas habitações e espaços comuns, por sua culpa ou do seu agregado 

familiar, ou em indemnizar a Câmara Municipal de Beja pelas despesas efectuadas com 

a reparação desses danos; 

g) A recusa, por parte dos arrendatários em outorgar novo contrato de arrendamento, 

depois de instados a tal; 

h) A possibilidade do arrendatário em utilizar de imediato casa própria, arrendada ou 

cedida. 

 

 

Artigo 29º 

Decisão de despejo 

 

1 – A entidade locadora poderá decidir sobre o despejo, desde que fundamentado nas causas 

de despejo definidas no art.º 28º do presente regulamento; 

 

2 – Por via negocial com o arrendatário, terá o mesmo 30 dias para desocupar a habitação de 

pessoas e bens e entregar as respectivas chaves na Câmara Municipal de Beja; 
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3 – No caso de não ser possível a negociação, a decisão de despejo seguirá para contencioso. 

 

 

SECÇÃO V 

ALGUMAS REGRAS CONTRATUAIS 

 

 

Artigo 30º 

Transmissão do Direito à Habitação 

 

1 -No caso de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens, o direito de arrendamento 

pode ser transmitido, por meio de aditamento ao primitivo contrato, a favor do cônjuge do 

arrendatário, por acordo ou por decisão do tribunal nesse sentido. 

 

2 - A transmissão do direito de arrendamento para o cônjuge do arrendatário, por efeito de 

decisão judicial, deve ser oficiosamente comunicada à Câmara Municipal. 

 

3 - O contrato de arrendamento não caduca por morte do arrendatário, transmitindo-se o 

direito de arrendamento aos elementos do seu agregado familiar inscritos no formulário de 

inscrição, sucessivamente pela ordem seguinte: 

 a) Ao cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens ou de facto; 

 b) Pessoa que com ele vivesse em união de facto, nos termos da lei em vigor, desde 

que apresente comprovativos da mesma; 

 c) Aos descendentes menores ou em situação de frequência escolar efectiva até aos 25 

anos; 

 d) Ao descendente maior que com ele conviva há mais de 1 ano; 

 e) Ao ascendente que com ele coabite há mais de 1 ano; 

 f) Ao afim na linha recta, nas condições referidas nas alíneas d) e e); 

 g) Ao indivíduo que com ele viva em economia comum, nos termos da lei em vigor, 

quando o inquilino não seja casado ou separado judicialmente de pessoas ou bens. 

  
4 – Havendo mais de um descendente menor ou mais de um descendente maior, o contrato 

será celebrado com todos eles. 

 

5 – Nas restantes situações, havendo pluralidade de pessoas do agregado familiar em igualdade 

de situações, o direito ao novo contrato de arrendamento cabe ao elemento mais idoso. 
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Artigo 31º 

Transferências de Habitação 

 

1 – Nos casos de más relações de vizinhança e/ou problemas com outros moradores e nos 

casos de desocupação do fogo, por um ou mais elementos, a CMB poderá determinar a 

transferência do arrendatário e do agregado familiar, entretanto alterado, para outra habitação 

de tipologia adequada, atendendo ao número de elementos, desde que seja dentro da mesma 

localidade. 

 

2 – Mediante interesse manifesto dos arrendatários na transferência de habitações, poderá a 

CMB autorizar a mesma, através de requerimento do interessado ao Presidente da Câmara 

Municipal ou Vereador do Pelouro, nos seguintes casos: 

a) Transferências para uma tipologia idêntica: justificável em casos de doenças graves ou 

crónicas e deficiências, desde que devidamente comprovadas pelo médico assistente; 

b) Transferências para um fogo de tipologia inferior: quando o agregado familiar justificar 

a tipologia pretendida; 

c) Transferências para um fogo de tipologia superior: são justificados segundo a seguinte 

ordem de prioridades: 

 Doenças graves ou crónicas e deficiências devidamente comprovadas pelo 

médico assistente; 

 Aumento do agregado familiar por nascimento, adopção e outras; 

 Situações em que existam crianças de sexo diferente, com diferenças de 

idades igual ou superior a 5 anos; 

d) Outras situações não previstas deverão ser analisadas e decididas pelo Presidente da 

CMB ou Vereador do Pelouro 

 

3 – Não existirão transferências de habitação: 

a) Sempre que a CMB não tenha fogos disponíveis para atribuir; 

b) Ainda que existam fogos disponíveis, a CMB entenda, verificados os pressupostos para 

atribuição dos mesmos, que existem outras famílias mais carenciadas, ou decida alienar 

as mesmas; 

 

 

Artigo 32º 

Requisitos das Transferências de Habitação 

 

Só serão considerados os pedidos dos arrendatários quando: 

a) Não existam rendas em atraso; 
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b) As condições de conservação do fogo onde habitam sejam consideradas adequadas, 

tendo em conta o normal estado de degradação do mesmo, pelo uso normal, as quais 

serão verificadas por pessoal técnico da autarquia 

 

 

Artigo 33º 

Coabitações 

 

É proibida a hospedagem, sublocação, total ou parcial, a cedência onerosa ou gratuita do 

arrendado, bem como a coabitação de quaisquer pessoas estranhas ao agregado familiar a 

quem a casa foi atribuída, excepto se as coabitações forem comunicadas à CMB e nos casos em 

que o pretenso coabite seja: 

a) Cônjuge ou companheiro; 

b) Descendente em 1º grau ou equiparado, desde que menor de idade; 

c) Ascendente 

d) Outro parente, desde que os motivos o justifiquem e que a tipologia do fogo comporte. 

 

 

Artigo 34º 

Obras  

 

1 – As obras de conservação do interior da habitação são da responsabilidade do arrendatário; 

  

2 – Ficam a cargo do Município ou condomínio, as obras de manutenção e conservação geral 

dos edifícios, designadamente, obras de reparação e reabilitação das fachadas e paredes 

exteriores, de manutenção e preservação da rede de águas e esgotos, da rede de gás, dos 

circuitos eléctricos e outras instalações ou equipamentos que façam parte integrante dos 

edifícios, excluindo-se todas as reparações ou intervenções resultantes da incúria, falta de 

cuidado ou actuação danosa dos arrendatários; 

 

3 – Ficam excluídas todas as obras de reparação e outras intervenções que incidam sobre 

vidros, portas, fechaduras ou quaisquer outros mecanismos ou equipamentos pertencentes às 

habitações ou zonas comuns, desde que os danos tenham sido causados por acto ou omissão 

culposa dos arrendatários ou de quaisquer utilizadores; 

 

4 – A CMB pode substituir-se ao arrendatário quando este estiver em mora na execução das 

obras a seu cargo, cobrando-lhe, posteriormente o seu custo; 
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5 - Os moradores não poderão efectuar quaisquer obras, nem de qualquer forma alterar as 

características da casa, no seu interior, sem consentimento escrito da CMB; 

 

 

Artigo 35º 

Ocupações Ilegais 

 

As ocupações ilegais não são susceptíveis de regularização, dando imediatamente lugar à 

reversão de posse do fogo e à correspondente queixa-crime. 

 

 

Artigo 36º 

Resolução de dúvidas 

 

As dúvidas que surgirem na aplicação do presente regulamento serão resolvidas por despacho 

do Presidente da Câmara Municipal de Beja ou pelo Vereador responsável pelo pelouro da 

habitação, tendo em atenção a legislação, aplicável com as adaptações consideradas 

convenientes ou, por via de analogia, directamente ao caso em estudo. 

 

 

Artigo 37º 

Disposições Finais 

1 - Cada inquilino receberá uma cópia do presente regulamento; 

 

2 – O presente regulamento entra em vigor no prazo de quinze dias, após a sua publicação nos 

termos legalmente previstos. 

 


