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MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODA

CAMARA MUNICIPAL
(0 Secretario)

NORMAS DE ACESSO E GESTAO DO
PARQUE HABITACIONAL DO MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODAO
A Constituicao da Republica Portuguesa consagra no Artigo 65.° o Direito a Habitacao corn

dimensao adequada em condicoes de higiene e conforto que preserve a intimidade pessoal e
a privacidade familiar e impoe a Administracao a definicao e execucao de uma politica de
habitacao que garanta a efetividade daquele direito.

Os municipios dispeiem de atribuicoes no dominio da habitacao, nos termos da alinea i) do
n.° 2 do artigo 24." da Lei 75/2013 de 12 de setembro.

0 Municipio de Vila Velha de Rodao mantem a sua preocupacao corn a fixacao de jovens e
familias no concelho. Importa, no entanto, garantir tambern oportunidades a quem ja
reside no concelho e ainda nao conseguiu uma habitacao propria.

Ao ar r endamento de imeveis do dominio pr ivado das autar quias aplica-se a lei civil, em
tudo o que nao esteja expr essamente r egulado, nomeadamente a Lei n.° 6/2006, Novo
Regime do Arrendamento Urbano (Nrau) e o DL n.° 47344/66, de 25 de novembro, o Codigo

Civil
Decorrido urn ano desde a entrada em vigor das Ultimas alteracoes das normas do acesso e

gestao do parque habitacional do municipio de Vila Velha de ROdao tendo presente a
experiencia adquirida corn a sua aplicacao entende-se ser tempo de proceder a aprovacao de

uma uniformizacao das normas de acesso e gestao ao parque habitacional do municipio de
Vila Velha de ROdao.

A selecao dos interessados para o arrendamento das habitaceies que o municipio para tal
disponibilize se faca no respeito dos principios que devem reger a atuacao administrativa.
Assim, propae-se a Camara Municipal que aprove as regras seguintes.

PRIMEIRA

(Objeto)

1. As presentes normas definem as regras e estabelecem as condiceies aplicaveis a gestdo
do parque habitacional do Municipio de Vila Velha de ROdao destinado a ocupacao

em regime de arrendamento, disciplinando o procedimento de atribuicao das
habitaceies e o regime da sua ocupacao e fruicao.
2. Para efeitos do disposto no numero anterior, ficam submetidos a disciplina normativa
todos os predios detidos pelo Municipio de Vila Velha de ROdao, que facam parte do
patrimOnio privado do municipio e cujo fim seja o arrendamento.

SEGUNDA
(Fim das habitacties)

1. As habitacOes atribuidas no ambito do presente destinam-se exclusivamente a
habitacao permanente do agregado familiar.

2. t proibida qualquer forma de cedencia, total ou parcial, temporaria ou permanente,
onerosa ou gratuita, do gozo da habitacao por parte do arrendatario ou de qualquer

elemento do seu agregado, nomeadamente a cessao da posicao contratual, o
subarrendamento, a hospedagem ou o comodato.

TERCEIRA
(Definiciies)
1. Para efeitos das presentes normas consideram-se as seguintes definicoes gerais:

a) " Arrendatario" : pessoa singular que celebre contrato de arrendamento
habitacional;
b) " Candidato" : pessoa maior de idade que se candidata ao acesso a habitacao

acessivel, seja como arrendatario de uma habitacao ou a subsidio municipal ao

arrendamento, representando o seu agregado familiar ou habitacional, no
procedimento de candidatura;
c) " Candidatura" : ato atraves do qual urn candidato submete a participacao num
concurso para atribuicao de habitacao ou subsidio municipal ao arrendamento e da
qual fazem parte os membros do respetivo Agregado familiar;
d) " Tipologia habitacional" : tip° de habitacao identificado pela designacao 'Tn', em
que 'n' representa o numero de quartos.

e) " Agregado Familiar" :

conjunto de pessoas ligadas por lacos de parentesco ou

afinidade, bem como aquelas relativamente as quais haja obrigacao de convivencia
ou de alimentos, que vivam em economia comum e que detenham autorizacao para

residir no imOvel arrendado;
0 " Familia monoparental" : agregado familiar constituido por urn ou mais menores
que vivam em economia familiar corn urn Unico parente ou afim em linha reta
ascendente ou em linha colateral, ate ao 2.° grau;

g) " Menor" : individuo que nao fiver completado 18 anos de idade;
h) " Dependente" : consideram-se dependentes as seguintes pessoas devidamente
identificadas pelo niimero fiscal de contribuinte na declaracao de rendimentos de urn

dos membros do Agregado familiar/ habitacional:
I) Os filhos, adotados e enteados, menores nao emancipados, bem como os

menores sob tutela;
II) Os filhos, adotados e enteados, maiores, bem como aqueles que ate a
maioridade estiveram sujeitos a tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a

direcao do agregado familiar, que nao tenham mais de 25 anos nem aufiram

anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuicao minima mensal
garantida;
III) Os filhos, adotados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o

trabalho e para angariar meios de subsistencia;
IV) Ascendestes ate ao segundo grau em linha direta ou ate ao terceiro da linha

colateral que se encontrem a cargo do interessado ou corn ele vivam em economia

comum.

QUARTA
(Candidatura)
1. Os pedidos de atTibuicao de habitacao, para arrendamento, sera() formulados atraves

do preenchimento de impresso prOprio*, em anexo, assinado pelo candidato, dele
fazendo constar o nome, idade e profissao relativamente a cada uma das pessoas que
constituem o agregado familiar e, bem assim, o grau de parentesco ou afinidade;

2. Para efeitos de instrucao dos processos de candidatura, sao necessarios os seguintes

documentos:
a. Preenchimento de formulario para candidatura, em anexo.

* 0 impresso encontra-se disponivel nos servigos de Agao Social da Camara Municipal e na pagina web do Municipio em https://www.cm-vvrodao.pt/

b. Identificacao (n.° do cartao de cidadao/BI, respetiva validade, n.° de
contribuinte) dos membros do agregado familiar;
c. Comprovativo da entidade patronal, no que concerne a sua situacao

profissional que inclua informacao sobre o tipo contrato, vinculo, e
antiguidade) e, recibo de vencimento do mes tiltimos 3 meses;
d. Declaracao da Seguranca Social relativa a situacao contributiva (facultativo);

e. Atestado de residencia passado pela Junta de Freguesia corn a composicao do
agregado familiar e documento da Autoridade Tributaria comprovativo dos

mesmos dados (modelo 3);

f. Ultima Demonstracao de liquidacao de IRS;
g. Certidao de nao divida ao Estado (Seguranca Social e Autoridade Tributaria);

h. Atestado medico de incapacidade multiuso comprovativo da existencia de
membro de agregado familiar portador de defici'encia superior a 60% (caso

aplicavel)
3.

0 Municipio de Vila Velha de ROdao pode ainda solicitar ao requerente outros
elementos informativos e/ ou tecnicos, quando se entender pertinentes para analise
da situacao socioeconOmica do agregado familiar;

QUINTA
(Condicsies de Acesso)

1. Poderao candidatar-se ao arrendamento:
a. Todos os cidadaos que ja residam no concelho e que pretendam mudar de
habitacao para melhorar as condicOes de habitabilidade.
b. Todos os cidadaos, nacionais ou estrangeiros corn titulo de residencia valido
e permanente em territOrio Portugu 'es, que pretendam residir no concelho e

que nao estejam a usufruir de qualquer apoio a habitacao.

c. Os candidatos ao arrendamento nao podem ser proprietarios de casa prOpria
na area do municipio de Vila Velha de Rodao, desde que a mesma possua

condicOes de habitabilidade;
2. Os candidatos a quem for atribuido o arrendamento nao poderao vir a beneficiar,
para o mesmo, de qualquer outro apoio concedido pelo Municipio, ao abrigo dos
seus regulamentos no ambito da habitacao;

3. Serao aceites candidaturas para agregados distintos em funcao da tipologia das

habitacoes disponiveis ou a disponibilizar.

a)

Para Imoveis tipologia Ti sO serao aceites candidaturas para agregados ate 2
pessoas (dois adultos ou um adulto e uma crianca ate 2 anos de idade) ou para

pessoas que residam sozinhas.
b)

Para Imoveis tipologia T2 sO serao aceites candidaturas para agregados ate 3

pessoas (dois adultos e urn dependente) ou monoparentais (urn adulto e dois

dependentes).
c)

Para imoveis tipologia T3 sO serao aceites candidaturas para agregados ate 4

pessoas (dois adultos e dois dependentes) ou monoparentais (urn adulto e
dois dependentes).

SEXTA

(Condicties de atribuicao)

1. A atribuicao das habitacoes em regime de arrendamento tomard por base a tipologia
e a caracterizacao dos imoveis que, em cada momento, se encontrem disponiveis e
respeitard a lista de ordenacao das candidaturas a data.

2. A lista de ordenacao das candidaturas sera, para cada decisao de atribuicao,
determinada pela pontuacao obtida por cada uma das candidaturas qualificadas em
resultado da aplicacao dos criterios de hierarquizacao previstos na clausula seguinte,

agregados numa matriz de ponderacao.
3. A matriz referida no nUmero anterior, que sera aprovada pela Camara Municipal de
Vila Velha de ROdao, representara a politica municipal de gestao do parque
habitacional destinada ao arrendamento cujos criterios de hierarquizacao sao
previstos no artigo seguinte.

SETIMA
(Criterios de Hierarquizacao)
1. CANDIDATOS RESIDENTES NO CONCELHO

a) Tipo de ocupacao da habitacao atual;
b) NUmero e idade dos filhos menores no agregado familiar;
c) Menor media de idades dos elementos que compoem o agregado familiar;

d) Menor nivel de avaliacao das condicOes de habitabilidade do local de
residencia;
e) Mais baixo rendimento per capita do agregado familiar.
2. CANDIDATOS NAO RESIDENTES NO CONCELHO;

a) Numero e idade dos filhos menores no agregado familiar;
b) Menor media de idades dos elementos que compoem o agregado familiar;

c) Mais baixo rendimento per -capita do agregado familiar;

3.

d) Major antiguidade no trabalho no concelho;
As candidaturas apresentadas ao abrigo do ponto 1. da presente clausula
prevalecem sobre as apresentadas ao abrigo do ponto 2.

4.

Caso, apOs publicitacao das habitacoes disponiveis para arrendamento, o niimero
de interessados seja inferior as habitacOes disponiveis, pode a Camara Municipal
proceder ao arrendamento sem aplicacao dos criterios referidos.

5.

A apreciacao e entrega da habitacao a conceder sera da competencia da Camara
Municipal, com base no relatorio tecnico.

6.

As candidaturas ja admitidas poderao, a qualquer momento, ser excluidas, quando,

comprovada e fundadamente, se conheca que os candidatos prestaram falsas
declaracoes.

OITAVA
(Residencia permanente)
1.

0 arrendatario e o respetivo agregado familiar deverao manter residencia
permanente no imOvel arrendado.

2. For residencia permanente entende-se aquela onde esta instalado o lar do agregado
familiar, onde ele faz a sua vida normal e onde esta organizada a sua economia
domestica.
3. Sera condicao obrigatOria para o arrendatario, manter toda a sua situacao
contributiva e residencia oficial, corn todas as suas inerentes obrigacoes e direitos, no

concelho de Vila Velha de ROdao.

4. Presume -se que o agregado familiar nao mantem residencia permanente e efetiva,
nos termos da legislacao em vigor, quando na habitacao nao haja consumo de agua
e/ ou eletricidade durante 2 meses seguidos ou 4 meses interpolados.

NONA
(valor da Renda e pagamento)
1.

0 valor do arrendamento, para cada imOvel, sera no ano 2021, o seguinte:
a)

T1 - 100,00€/mes;

b)

T2 - 150,00/ mes;

c)

T3 - 200,00€/mes

2. Em cada ano a Camara Municipal estipulard a renda a praticar, para qualquer
tipologia, relativamente aos contratos a celebrar nesse ano;
3.

Para cada contrato de arrendamento a renda sera atualizada nos termos da lei em
vigor.

4.

A renda devera ser paga ate ao oitavo dia do mes anterior aquele a que respeita,
sendo que no primeiro mes havera lugar ao pagamento de dois meses;

5. Caso a assinatura do contrato ocorra na segunda quinzena do mes, incluindo-se aqui
o dia 15, o arrendatario pagard apenas 50% do valor da renda referente a esse mes;
6.

A renda devera ser paga por numerario na tesouraria municipal, transferencia
bancaria ou depOsito na conta do municipio, para o NIB/IBAN a indicar pela
Camara Municipal;

DECIMA
(Caucao)

1

Ate a assinatura do contrato o arrendatario pagard uma caucao que sera acionada
caso o mesmo nao cumpra as obrigacoes assumidas no que respeita a devolucao
da mordia/fracao nas condicOes exigidas no contrato

2

0 valor da caucao e de:
a)

Ti - 200,00€;

b)

T2 - 300,00;

c)

T3 - 400,00€

DECIMA PRIMEIRA
(Prazo)
1.

0 arrendamento e feito por urn ano, renovavel por iguais periodos ate ao maxim°
de 3 anos;

2.

Em casos excecionais, devidamente justificados pelo arrendatario, podera, apOs
analise e autorizacao pela Camara Municipal, haver lugar a mais uma renovacao.

DECIMA SEGUNDA
(Contrato)

Entre o arrendatario e o municipio sera celebrado contrato escrito.

DECIMA TERCEIRA
(Benfeitorias)

1. 0 arrendatario so pode efetuar obras no imOvel arrendado corn ordem expressa para
o efeito, dada pela Camara Municipal.
2. Os eventuais melhoramentos feitos pelo arrendatario fazem parte integrante do
imOvel, nao sendo devida qualquer pagamento ou indemnizacao no final do contrato.

DECIMA QUARTA
(Modificacao do agregado familiar)
1. Apenas o arrendatario e o agregado familiar poderao residir no imOvel que lhes for

atribuido.
2. Qualquer alteracao na composicao do agregado familiar inscrito tera de ser

previamente comunicada, por escrito, e autorizada pelo municipio, salvo as
modificacoes a seguir indicadas que, em todo o caso, terao obrigatoriamente de ser
comunicadas para atualizacao automatica, no prazo de 30 dias a contar da data da
verificacao da ocorrencia:
a) Nascimento de descendentes do arrendatario;
b) Falecimento ou abandono do lar de qualquer elemento do agregado familiar;

c) Integracao, no agregado familiar, de pessoas relativamente as quais exista
obrigacao legal de convivencia ou de alimentos devidamente comprovada.
3. A comunicacao referida no numero anterior deve ser acompanhada dos documentos
justificativos da relacao de parentesco ou das obrigacoes invocadas.
4. A Camara Municipal deve pronunciar-se no prazo de 30 dias, autorizando ou nao a
modificacao pretendida.
5. Caso da alteracao ao agregado familiar resulte que no imOvel passarao a residir mais
pessoas do que as previstas no ponto 3 da clausula quinta, ainda que essa alteracao

seja autorizada temporariamente pela Camara Municipal, o arrendamento terminard
no final do ano (do arrendamento) em que se registe tal modificacao.

6. Em caso de divOrcio a habitacao e transmitida ao conjuge a quem o arrendado,
enquanto morada de familia, for atribuido em resultado de divOrcio.
7.

0 direito a transmissao nao se verifica se o putativo titular desse direito for possuidor
de casa prOpria ou arrendada, adequada ao seu agregado familiar e suscetivel de ser
utilizada de imediato.

DECIMA QUINTA
(Protecao de dados pessoais)
1. 0 Municipio de Vila Velha de Rada() aplica, tanto no momento de definicao dos

meios de tratamento de dados como no momento do proprio tratamento, medidas
tecnicas e organizativas adequadas para assegurar que, por defeito, sO sejam tratados
os dados pessoais que forem estritamente necessarios para cada finalidade especifica,

incluindo as garantias necessarias para cumprimento dos requisitos previstos no
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016, relativo a protecao das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e a livre circulacao desses dados.
2. Esta obrigacao aplica-se a quantidade de dados pessoais recolhidos, a extensao do
seu tratamento, ao seu prazo de conservacao e a sua acessibilidade, assegurando que,
por defeito, os dados pessoais nao sejam disponibilizados sem intervencao humana a
urn numero indeterminado de pessoas singulares.
3. Para efeitos do presente Regulamento, o tratamento de dados pessoais devera
verificar-se nas situagoes previstas no artigo 6.° do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.
4. Os dados pessoais objeto de tratamento pelo Municipio de Vila Velha de ROdao sao
os seguintes:

a) Dados dos candidatos: Nome, genero, data de nascimento, numero de
contribuinte, numero e validade de documento de identificacao civil, morada,
situacao profissional, tipo de rendimento, dados constantes na declaracao de IRS

e na demonstracao de liquidacao de IRS, numero de telefone, caixa de correio
eletrOnico, documentos que atestam a incapacidade/deficiencia igual ou superior
a 60%, dados constantes nos documentos que atestam relacoes cuidadoras ou de
tutela;

b) Dados dos membros do agregado: Nome, genero, data de nascimento, numero de

contribuinte, numero e validade de documento de identificacao civil, grau de

parentesco, situacao profissional, tipo de rendimento, dados constantes na
declaracao de IRS e na nota de liquidacao de IRS, documentos que atestam a

incapacidade/ deficiencia igual ou superior a 60%, dados constantes nos
documentos que atestam relacOes cuidadoras ou de tutela.
5. Relativamente aos dados de categorias especiais, acima identificados, as finalidades
ficam restritas ao cumprimento de legislacao de protecao social, quanto aos demais

dados pessoais, as finalidades sao o cumprimento do Municipio de Vila Velha de
ROclao das suas atribuicaes legais em materia de acao social, mais concretamente a

atribuicao de habitaceies, a gestao desses arrendamentos e a sua analise para a

adequacao da oferta a procura e planeamento das politicas de habitacao do
Municipio.

6. Cada uma destas categorias de dados pessoais e objeto de tratamento adequado,
pertinente e estritamente necessario para a prossecucao da finalidade pretendida

pelos seus titulares, podendo ser comunicados aqueles que forem estritamente
necessarios as finalidades das presentes normas.
7. 0 prazo necessario para a conservacao ou ate mesmo para o apagamento dos dados
aqui em causa, sera o prazo necessario existente para a tramitacao dos procedimentos

administrativos, enquanto durarem os apoios sociais, acrescido do prazo legal de
arquivo dos documentos onde os dados estao registados, conforme estabelecido no
Regulamento Arquivistico para as Autarquias Locais.

DECIMA SEXTA
(Falsas declaracties)

1. A prestacao de falsas declaraceies pelos inquilinos municipais e punivel nos termos da
lei penal.

2. Os documentos apresentados e as declaracoes prestadas pelos inquilinos sao
anualmente revistas e confirmadas junto das entidades competentes para atestar os
factos documentados e declarados.

DECIMA SETIMA
(Dfividas e omissiies)

1. As duvidas ou omissoes suscitadas no ambito da aplicacdo das presentes normas sao
esclarecidas por objeto de deliberacao da Camara Municipal de Vila Velha de ROclao.

2. Aos aspetos nao previstos nas presentes normas, aplicam-se subsidiariamente,
conforme aplicavel, as disposicoes do COdigo Civil, o Novo Regime do Arrendamento
Urbano, o Codigo de Procedimento Administrativo e demais legislacao em vigor sobre
a materia que constitui o seu objeto.

DECIMA OITAVA
(Entrada em vigor)

As presentes normas entram em vigor no 1.0 dia ütil apOs a sua publicitacao e aplicam-se
as candidaturas efetuadas apOs essa data.

DECIMA NONA
(Revogacao e aplicacao transitoria)

1.

Sao revogadas as Normas aprovadas pelo executivo em reuniao de J / 4 0 [ X V O

2. As Normas referidas no n.° anterior continuam no entanto a aplicar-se:
a) aos arrendamentos que se encontram a decorrer;
b) aos detentores de direitos conferidos nos termos das mesmas;
c) aos contratos que venham a ser celebrados aos interessados referidos na alinea
anterior, exceto se os mesmos expressamente aceitarem as presentes normas.

Vila Velha de ROdao, 16/03/2021

ATRIBUIcA0 de fogos para habitagao
N.° 1 DA CLACISULA SETIMA - RESIDENTES NO CONCELHO
Criterio

Indicador

Mais baixo rendimento per
capita do agregado familiar

Ate 75%

10

De 76% a85%

6

De 86°/0 a 100%

4

Menor nivel de condictes de Sem condicees
habitabilidade do local de
residenc ia

Grau de

Ponderacio

Classificacio

3

10

condigties de habitabilidade

6

Boas condicoes

2

Menos de 25 anos
Menor idade do concorrente
De 26 a 30 anos
(a)
Mais de 30 anos

10

Menos de 6 meses
Media de idade dos filhos (b)
Mais de 6 meses e ate de 18 meses
(c)
Mais de 18 meses e ate 2 anos

10

Menos de 5 anos
Media de idade dos filhos (b)
De 5 a 10 anos
(d)
Mais de 10 anos

10

6

2,5

2

4
6

1,5

2
6

1,5

4

1 pessoa
N.° de elementos do agregado
1 casal s/ filhos
familiar (c)
2 pessoas (1 adulto e 1 crianca)

10

3 pessoas
N.° de elementos do agregado
2 pessoas (1 adulto e 1 crianca)
familiar (e)
1 pessoa

10

4 pessoas
N.° de elementos do agregado
2 a 3 pessoas
familiar (f)
1 pessoa

10

Tipo de Ocupacao da
Habitacao Atual

Coeficiente de
Ponderacio (%)

6

0,5

4

6

0,5

4
6

0,5

4

Habitacio Arrendada

6

Quarto Arrendado

10

outras situacaes

4

0,5

Total

N.° 2 DA CLACISULA SETIMA - NAO RESIDENTES NO CONCELHO
Indicador

Criterio
Mais baixo rendimento per
capita do agregado familiar

Grau de
Ponderagio

Ate 75%

10

De 76% a85%

6

De 86% a 100%

4

Menos de 25 anos
Menor idade do concorrente
De 26 a 30 anos
(a)
Mais de 30 anos

10

Menos de 6 meses
Media de idade dos filhos (b)
Mais de 6 meses e ate de 18 meses
(c)
Mais de 18 meses e ate 2 anos

10

Menos de 5 anos
Media de idade dos filhos (b)
De 5 a 10 anos
(d)
Mais de 10 anos

10

1 pessoa
N.° de elementos do agregado
1 casal s/ filhos
familiar (c)
2 pessoas (1 adulto e 1 crianca)

10

3 pessoas
N.° de elementos do agregado
2 pessoas (1 adulto e 1 crianca)
familiar (e)
1 pessoa

10

4 pessoas
N.° de elementos do agregado
2 a 3 pessoas
familiar (f)
1 pessoa

10

Habitacio Arrendada

Maior antiguidade no trabalho
Quarto Arrendado
no concelho
Outras situacees

Total
(a) no caso de urn casal conta a idade do mais novo
(b) Nao aplicavel se concorrerem apenas adultos
(c) Aplicavel aos Ti
(d) Aplicavel aos T2 e T3
(e) Aplicavel aos T2
(f) Aplicavel aos T3

6

Coeficiente de
Ponderacio ( % )
3

2

4
6

1,5

4
6

1,5

4
6

0,5

4
6

0,5

4
6

0, 5

4

6
10
4

3

Classificagio

