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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 3873-V/2007

Projecto de Regulamento de Realojamento
da Azenha do Mar

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a)
do n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção introduzida pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que, em con-
formidade com o disposto no artigo 118.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, se encontra em apreciação pública pelo prazo
de 30 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da Repú-
blica, o Regulamento de Realojamento da Azenha do Mar aprovado
em projecto, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada
em 19 de Outubro de 2006, e em sessão ordinária de Assembleia
Municipal realizada em 20 de Dezembro de 2006, o qual a seguir se
transcreve.

31 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho.

Projecto de Regulamento de Realojamento
da Azenha do Mar

Preâmbulo

Decorrente das carências habitacionais de que ainda alguns dos nossos
concidadãos padecem e numa perspectiva de justiça social, fundada
no princípio da igualdade e no direito constitucionalmente garantido
a uma habitação condigna, o município de Odemira pretende através
deste regulamento definir a sua politica de realojamentos.

Ao abrigo do artigo 24.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro que
regula a transferência de competências para as autarquias locais e
estipula as competências no domínio da habitação. O presente regu-
lamento tem como objectivo instituir as regras de atribuição, utiliza-
ção, deveres e direitos dos moradores e transmissão das habitações
municipais da Azenha do Mar.

Artigo 1.º

Objecto

1 — O uso, a fruição e a atribuição das habitações da Azenha do
Mar, dos quais o município de Odemira é proprietário, passam a
reger-se pelo presente Regulamento.

2 — Ao seu cumprimento estão obrigados quer os actuais como os
futuros arrendatários da habitação social municipal.

Artigo 2.º

Condições de acesso

1 — Têm acesso ao programa de realojamento os agregados fami-
liares que cumpram as seguintes condições:

a) A premência das condições habitacionais em que se encontre a
família, devidamente comprovada por informação social;

b) Nenhum dos membros do agregado familiar pode deter, a qual-
quer título, outra habitação na área do seu concelho ou outro limítrofe,
nem ter inscrita para efeitos fiscais, de segurança social ou outros,
outra residência permanente no território nacional, bem como não
pode estar a usufruir de outros apoios financeiros públicos para fins
habitacionais;

c) As pessoas ou família a realojar tem de residir na localidade da
Azenha do Mar há pelo menos dois anos, à excepção dos que tendo
aí residido e se ausentaram possuam cédula marítima e desenvolvam
actividades conexas com a pesca.

2 — Pode o município de Odemira, no caso de uma das habitações
ficar desocupada e nos termos do artigo 11.º do presente Regulamento,
proceder ao realojamento de outro agregado familiar, ao abrigo da
habitação social do concelho.

Artigo 3.º

Atribuição

1 — A atribuição das casas a arrendar é efectuada por deliberação
camarária, mediante proposta dos serviços, devidamente acompanhada
de informação social da família e dos documentos respectivos:

a) A habitação a atribuir a cada agregado familiar será a adequada
às suas necessidades;

b) Considera-se como agregado familiar do locatário o conjunto de
pessoas que com ele vivam em comunhão de mesa e habitação, liga-
das por laços de parentesco, casamento, afinidade e adopção ou nou-
tras situações especiais similares.

c) A informação social a produzir pelos serviços deverá referir: o
grau de carência do agregado familiar, bem como descrever as carac-
terísticas gerais do ambiente familiar e envolvente do agregado em
causa; a referência descriminada a outros apoios de parceiros sociais;
as condições de habitação e a localização do emprego.

2 — A instrução do processo será feita mediante requerimento,
devendo ser entregues os seguintes documentos, relativamente a cada
membro do agregado familiar:

a) Declaração de IRS ou comprovativo da inexistência de IRS,
passado pelas finanças;

b) Declarações dos vencimentos; comprovativos dos rendimentos
(recibos de vencimento, declaração de beneficiário do RSI com refe-
rência ao montante auferido, subsidio desemprego, outras subvenções,
pensões ou reformas...);

c) Comprovativo da situação laboral — desemprego, pensionista,
estudante;

d) Fotocópias do bilhete de identidade e do número de contribuinte.

3 — A atribuição dos fogos sociais será feita mediante a celebra-
ção de contrato de arrendamento.

Artigo 4.º

Destino das habitações

1 — A casa a arrendar destina-se exclusivamente à habitação pró-
pria e permanente do locatário e do seu agregado familiar.

2 — É expressamente proibida a sublocação total ou parcial do
prédio arrendado, bem como a existência de hóspedes.

3 — Não é permitido aos moradores exercerem, nas habitações,
qualquer tipo de actividade comercial ou industrial.

Artigo 5.º

Rendas

1 — Para efeitos de cálculo de renda, constituem rendimentos do
agregado familiar, todos os vencimentos, salários ou subvenções,
ilíquidos dos elementos que constituem o agregado familiar, bem como
quaisquer outros rendimentos de carácter sazonal, exceptuando-se
unicamente o abono de família.

2 — A determinação do valor da renda a pagar pelo locatário, ao
abrigo do regime de renda apoiada, referido no Decreto-Lei n.º 166/
93, de 7 de Maio, provêm dos cálculos com base na existência de um
preço técnico, determinado objectivamente, tendo em conta o valor
real do fogo, e de uma taxa de esforço determinada em função do
rendimento do agregado familiar. Fixando o município de Odemira
que o valor da renda a pagar não poderá exceder o valor do preço
técnico, nem ser inferior a 5% do salário mínimo nacional.

Determina ainda este município, nos cálculos obtidos das rendas, a
aplicação de quatro escalões:

Escalão A: entre 20 euros e 70 euros — o arrendatário pagará uma
renda no valor de 50 euros;

Escalão B: entre 70 euros e 120 euros — o arrendatário pagará uma
renda no valor de 100 euros;

Escalão C: entre 120 euros e 170 euros — o arrendatário pagará
uma renda no valor de 150 euros;

Escalão D: entre 170 euros e 220 euros — o arrendatário pagará
uma renda no valor de 200 euros.

3 — A cobrança das rendas será feita na tesouraria do município
de Odemira nos prazos legais e contratualmente estabelecidos.



Diário da República, 2.ª série — N.º 42 — 28 de Fevereiro de 20075488-(272)

4 — Os valores da renda apoiada deverão ser actualizados anual-
mente, mediante a apresentação das provas de rendimentos já referi-
das. Caso haja incumprimento do disposto ou falsas declarações, terá
o arrendatário que pagar por inteiro o preço técnico.

5 — Por motivo de alteração substancial de rendimentos poderá
ser requerida a alteração do valor da renda, mediante requerimento do
locatário.

Artigo 6.º

Transmissão ao direito de habitação

1 — Por morte do primitivo arrendatário, a habitação será trans-
mitida por direito:

a) Ao cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens, ou
que coabite em união de facto;

b) Aos descendentes menores e aos descendentes estudantes com
idade inferior a 26 anos, ou com idade superior a 26 anos, caso seja
portador de um grau comprovado de incapacidade superior a 60%;

c) Aos ascendentes que com ele coabitassem há mais de um ano.

2 — Numa situação de separação efectiva ou divórcio, a habitação
arrendada ficará para o cônjuge que tiver a seu cargo os descendentes
ou ascendentes. Na inexistência de dependentes, a habitação ficará
para o membro do casal que exercer a sua profissão no local mais
próximo da habitação.

3 — No caso de não se verificarem nenhuma das anteriores situa-
ções, o contrato extingue-se e o imóvel deve ser desocupado no prazo
de seis meses.

Artigo 7.º

Transferências de habitação

1 — Desde que as circunstâncias o permitam poderá o município
autorizar, mediante requerimento do interessado, a transferência para
outra habitação, nos seguintes casos:

a) Aumento do agregado familiar por nascimento ou adopção e
nas situações em que existam crianças de sexo diferente, com dife-
renças de idade igual ou superior a sete anos;

b) Diminuição do agregado familiar; necessidade explícita de um
outro agregado e inadequação da tipologia do fogo ao agregado em
questão;

c) Doença ou deficiência comprovadas e ou necessidade de apoios
continuados por envelhecimento ou doença.

2 — Só serão considerados os requerimentos dos arrendatários quando
não existam rendas em atraso e se verifique o cumprimento das regras
aqui emanadas, mediante verificação por parte dos técnicos do serviço
de habitação social do município de Odemira.

Artigo 8.º

Obras e benfeitorias

1 — São obras da responsabilidade do locatário as de conservação
ou reparação:

a) Manutenção do revestimento dos pavimentos;
b) Portas interiores e estores;
c) Substituição ou reparação de torneiras, fechos, fechaduras, inter-

ruptores, tomadas eléctricas, louças sanitárias, autoclismo e armários
de cozinha;

d) Substituição de vidros partidos;
e) Pinturas interiores.

2 — São obras de conservação ou reparação da responsabilidade do
município de Odemira:

a) Reparação ou substituição da cobertura, canalizações, portas
exteriores, janelas, reparação de rodapés, instalações eléctricas e pin-
turas exteriores, quando a sua degradação não seja imputável ao uso
incorrecto.

Artigo 9.º

Deveres dos locatários

1 — São deveres dos locatários:

a) Não proceder a quaisquer tipo de obras ou construção sem a
devida autorização prévia do município de Odemira;

b) Zelar pela conservação da habitação e espaços contíguos, dando-
-lhe uma utilização prudente;

c) Restituir a habitação no estado em que a recebeu, salvaguardando
o desgaste pelo uso prudente e normal do mesmo.

d) Facultar o acesso à habitação, quando solicitado pelos serviços
respectivos do município de Odemira.

Artigo 10.º

Direitos dos locatários

1 — São direitos dos locatários:

a) A fruição e utilização da habitação e dos espaços comuns;
b) A exercer a preferência em caso de venda das habitações;
c) A solicitar ao município de Odemira a realização de pequenas

obras de conservação, quando se encontrem coadunantes com o dis-
posto no ponto 2, do artigo 8.º do presente regulamento;

d) A ser ouvido, nos termos do disposto do artigo 100.º do CPA,
antes da tomada de decisões que digam respeito aos seus direitos cons-
tituídos;

e) A constituir-se em associação de moradores.

Artigo 11.º

Resolução do contrato

1 — O não pagamento das rendas, respeitante a seis meses inter-
polados ou quatro seguidos.

2 — Sempre que se alterem as condições de acesso, designadamente
as previstas no artigo 2.º, alíneas a) e b).

3 — Sempre que se detectem falsas declarações.
4 — A não reparação dos danos causados à habitação locada, por

utilização imprudente.
5 — Realizar obras, sem o consentimento do município de Odemira.
6 — Manter a habitação desabitada, pelo seu agregado, por um

período superior a seis meses.
7 — Utilizar a habitação para práticas ilícitas, imorais ou desonestas.
8 — A não observância das alíneas a) e b) do artigo 9.º e pontos 2

e 3 do artigo 4.º

Artigo 12.º

Dúvidas e omissões

Quaisquer dúvidas ou omissões que surjam na aplicação deste Regu-
lamento serão resolvidos mediante deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 13.º

Disposições finais

1 — Este regulamento entrará em vigor com a publicação do edital
e após a aprovação daquele pela assembleia municipal.

2 — Cada arrendatário receberá uma cópia deste Regulamento.

Lei habilitante

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro regula a transferência de compe-
tências para as autarquias locais e no seu artigo 24.º estipula as com-
petências no domínio da habitação.

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio que reformula e uniformiza
os regimes de renda dos imóveis destinados a habitação social, apli-
cando um só regime — o regime de renda apoiada — conforme o
estipulado no artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Ou-
tubro, que regulamenta o regime de arrendamento urbano.

Regulamento Municipal de cedência de utilização de terrenos per-
tencentes ao domínio do município de Odemira, para ordenamento e
realojamento da população de Azenha do Mar.

Legislação complementar

Decreto-Lei n.º 329-A/2000, de 22 de Dezembro, altera o regime
de renda condicionada constante do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de
Janeiro.

Decreto-Lei n.º 197/95, de 29 de Julho, corrige Decreto-Lei n.º 226/
87 para criar a possibilidade dos municípios poderem proceder à aqui-
sição de habitações para realojamentos sociais.
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Decreto-Lei n.º 202-B/1986, de 22 de Julho — redefine as compe-
tências e atribuições do INH.

Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho regulamenta o programa
Prohabita e actualiza o Decreto-Lei n.º 226/87 e o Decreto-Lei
n.º 163/93.

Regulamento Municipal de alienação de lotes de terreno perten-
centes ao património do município destinado a construção urbana.

Regulamento Municipal para a concessão de apoio a estruturas
sociais desfavorecidas ou dependentes.

Decreto-Lei n.º 271/2003, de 28 de Outubro, incentiva a reabilita-
ção urbana em detrimento da aquisição ou construção de fogos novos.

Portaria n.º 1127/2005, de 31 de Outubro, que estipula os preços
das habitações para 2006.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.º 3873-X/2007

Plano de Pormenor — UOP8
Parque Urbano da Cidade de Olhão

A Câmara Municipal de Olhão deliberou em 20 de Setembro
de 2006, mandar elaborar Plano de Pormenor do Parque Urbano da
Cidade de Olhão, aprovando os respectivos limites e objectivos.

Assim nos termos do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/
99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 310/
2003, de 10 de Dezembro, procede-se em conformidade.

Participação

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto de Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, decorrerá por um período de 30 dias
úteis a contar da data da publicação em Diário da República, um
processo de audição do público, durante o qual os interessados pode-
rão proceder à formulação de sugestões, bem como à apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no
âmbito do respectivo procedimento de elaboração do Plano de Por-
menor UOP8 — Parque Urbano da Cidade de Olhão.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar os ter-
mos de referência aprovados pela CMO, devendo dirigir-se à secreta-
ria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística no edifício da
CMO, e apresentar as observações ou sugestões em minuta devida-
mente identificada e dirigida ao presidente da Câmara Municipal de
Olhão, sendo esta a fornecer por estes serviços ou através do site
www.cm-olhao.pt.

Os termos de referência podem ainda ser consultados na sede da
Junta de Freguesia de Olhão e Junta de Freguesia de Quelfes.

21 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 3873-Z/2007

Plano de Pormenor do Centro Histórico
de Oliveira do Hospital

Mário Américo Franco Alves, presidente da Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital, faz saber que, a Câmara Municipal, em sua reu-
nião pública de 22 de Dezembro de 2006, deliberou proceder à elabo-
ração do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro
Histórico de Oliveira do Hospital, pelo prazo de um ano, aprovando
os termos de referência que fundamentam a sua oportunidade e fixam
os respectivos objectivos.

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de
Dezembro, decorrerá por um período de 30 dias úteis a partir da pre-
sente publicação um processo de audição pública, durante o qual os
interessados poderão proceder à formulação de sugestões, bem como
à apresentação de informações, em impresso de modelo próprio a
fornecer pelos serviços, sobre quaisquer questões que possam ser con-
sideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar os ter-
mos de referência aprovados pela Câmara Municipal de Oliveira do
Hospital, no Gabinete Técnico Local, todos os dias úteis durante as
horas de expediente.

11 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Câmara Municipal, Mário
Américo Franco Alves.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 3873-AA/2007

Alteração ao quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Paços de Ferreira

Torna-se público que, nos termos e para os efeitos do disposto
no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, que
a Assembleia Municipal de Paços de Ferreira, em sua reunião de
21 de Dezembro de 2006, sob proposta do executivo municipal de
4 de Dezembro de 2006, deliberou aprovar por unanimidade o qua-
dro de pessoal.

O quadro terá eficácia após publicação do presente aviso no Diário
da República.

29 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Oliveira Pinto.




