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----- ANTONIO VASSALO ABREU, Presidente da Camara Municipal de Ponte da
I3arca: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- FAZ SABER QUE, por proposta da Camara Municipal, formulada de acordo com
a deliberayao tomada em sua reuniao ordinaria realizada em 03/04/2007, a Assembleia
Municipal deste Concelho aprovou, em sessao ordinaria de 2110412007, a Alterayao do
Regulamento de Apoio a Habitayao Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos do
Municipio de Ponte da I3arca, que abaixo se transcreve, com as respectivas alterayoes: -"ALTERA<;:AO AO REGULAMENTO DE APoro

A HABITA<;:AO DEGRADADA PARA

ESTRA TOS SOCIAlS DESF AVORECIDOS DO MUNIciPIO

DE PONTE DA I3ARCA

Em conformidade com os poderes regulamentares que lhes sac atribuidos pelos
artigos 112° n°.8 e 241° da Lei Constitucional, devem os Municipios aprovar os
respectivos regulamentos municipais, possibilitando que sejam ajustadas as suas
especificidades algumas das regras gerais consignadas pelo legislador superior.
A protecyao do principio da igualdade de direito sociais e economicos e dos
direitos a habitayao e urbanismo, previstos no artigo 65° da Lei Constitucional, passa
pela obrigayao do Estado, em conjunto com as autarquias locais, incentivar e programar
politicas de resoluyao dos problemas de degradayao habitacional e social, promovendo
por outro lado medidas que preservem a saude publica e adequada imagem urbana.
Sendo uma das atribuiyoes dos municipios, prevista na Lei n°.159/99 de 14 de
Setembro, no seu artigo 24°, devera constituir objectivo prioritario dos mesmos garantir
a conservayao e manutenyao do parque habitacional, nao so atraves de medidas
coercivas aos proprietarios relapsos como atraves de incentivos financeiros na execuyao
de obras de recuperayao e beneficiayao no imovel. Com 0 cumprimento destes
objectivos 0 municipio aproxima-se das atribuiyoes nos dominios do comb ate a pobreza
e a exclusao social, dignificando 0 direito a uma habitayao condigna geradora de habitos
de convlvios salutares. Ainda nos termos da alinea c) do nOA do artigo 64° da Lei
n°.169/99 de 18 de Setembro, com as alterayoes posteriores, compete a Camara
Municipal "participar na prestayao de serviyos a estratos sociais desfavorecidos ou
dependentes" .
Assim, considerando as disposiyoes ja referidas da Lei Constitucional, a Lei n°. 159/99
de 14 de Setembro, que estabelece 0 quadro de transferencia de atribuiyoes e
competencias para as autarquias locais, e no uso das competencias previstas no artigo
64° da Lei n°.169/99 de 18 de Setembro, na redacyao introduzida pela Lei n°.5-A/2002
de 11 de Janeiro, a Camara Municipal, em reuniao de 18 de Setembro de 2006, aprova
as disposiyoes do presente Regulamento, submetendo-o a apreciayao da Assembleia
Municipal, nos termos do artigo 53° do mesmo diploma.

CAPITULO I
DISPOSIC;OES GERAIS
Artigo 1°
(Objectivo e ambito territorial)

o

presente Regulamento destina-se a definiy3.o de criterios de prestay3.o de
medidas de apoio a recuperay3.o de habitay3.o degradada a estratos sociais
desfavorecidos do concelho de Ponte da Barca, no que se ref ere as seguintes areas:
a) Obra de conservay3.o, beneficiay3.o, alteray3.o ou ampliay3.o de habitayoes
com manifesta falta de condiyoes de habitabilidade;
b) Licenciamento de obras.
Artigo 2°
(Destinatarios)
Poder3.o requerer a atribuiy3.o dos apoios previstos no presente Regulamento, os
agregados familiares em situay3.o de comprovada carencia economic a e que reunam as
seguintes condiyoes gerais de acesso:
a) Residam com caracter de permanencia no imovel que e objecto do pedido de
apOlO;
b) N3.o sejam titulares de rendimentos prediais, nem proprietarios de quaisquer
predios urbanos para alem daquele que sera objecto de interveny3.o;
c) N3.o sejam arrendatarios de quaisquer predios urbanos, exceptuados os
arrendamentos necessarios ao exercicio de actividades profissionais;
d) Satisfayam completamente as condiyoes referidas no artigo seguinte.
Artigo 3°
(Condiyoes de atribuiy3.o)
1.Poder3.0 requerer a atribuiy3.o dos apoios os proprietarios, comproprietanos ou
titulares do direito de usufruto sobre 0 predio, valida e eficaz pelo prazo minimo de 10
anos a contar da data da apresentay3.o da candidatura, e que preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Tenham nacionalidade portuguesa ou estejam autorizados a residir em
Portugal, pelo Serviyo Nacional de Estrangeiros;
b) Residam na area do concelho de Ponte da Barca ha, pelo menos, tres anos;
c) Residam, com caracter proprio e permanente, no predio que sera objecto do
apolO;
d) N3.o disponham, por si ou atraves do agregado familiar em que estejam
inseridos, de urn rendimento liquido maximo per capita superior a 80% do
salario minimo nacional, fixado para 0 ana em que 0 apoio e solicitado;
e) Fomeyam todos os elementos de prova solicitados, necessarios ao
apuramento da situay3.o de carencia economic a e social dos membros do
agregado familiar;
f) Estejam devidamente autorizados pelo proprietario ou pelos restantes
comproprietarios do predio que e objecto do pedido de apoio, no caso da
candidatura ser apresentada, respectivamente, por usufrutuano ou por urn dos
comproprietarios;
no caso da candidatura ser apresentada por urn dos
usufrutuarios, este devera estar devidamente autorizado pelos proprietarios e
demais usufrutuarios;

g) Nao sejam beneficiarios de outros apoios para habita9ao, nomeadamente no
ambito de programas de financiamento previstos pelo INH ou, sendo, 0 apoio de
que beneficiem nao inclua os apoios previstos nos pontos 1.2 e 1.3, do artigo 4°
do presente Regulamento.
2. Em casos excepcionais pode a Camara Municipal, mediante analise
devidamente fundamentada e documentada, apoiar outros agregados familiares, cujo
rendimento ultrapasse 0 referido na alinea d) do mimero anterior, desde que reunam as
seguintes condi90es:
a) Se a cargo dos agregados familiares se encontrarem individuos portadores de
deficiencia ou em situa9ao de dependencia que implique para os mesmos urn
acentuado esfor90 financeiro;
b) Caso se verifiquem situa90es de doen9a grave que acarretem despesas
avultadas, de saude ou outras, devidamente comprovadas.
Artigo 4°
(Tipos de apoios)
1. Os apoios a conceder no ambito do presente Regulamento podem conjugarse nas seguintes tipologias:
1.1 Apoios financeiros:
a) Concessao de subsidio para aquisi90es de materiais de constru9ao para obras
de conserva9ao, repara9ao e beneficia9ao, sempre que se verifique que estao
comprometidas as condi90es minimas de habitabilidade do im6vel;
b) Concessao de subsidio para pagamento de mao-de-obra para execu9ao das
referidas obras, quando tal se justifique.
1.2 Presta9ao de servi90s:
a) Fomecimento de projectos tipo ou elabora9ao de projectos de arquitectura e
de especialidade, quando estes sejam necessarios it solU9ao a executar;
b) Acompanhamento tecnico na elabora9ao de projectos de recupera9ao ou
beneficia9ao das habita90es, bem como na execu9ao das obras.
1.3 Outros apoios:
a) Isen9ao do pagamento de taxas, em processo de liga9ao domiciliaria de agua,
incluindo a liga9ao do contador, quando a melhoria habitacional passe por dotar
a habita9ao desta infra-estrutura;
b) Isen9ao do pagamento de taxas em pedidos de liga9ao ao saneamento,
quando se mostre imprescindivel no garante de condi90es de salubridade
minimos;
c) Isen9ao do pagamento de taxas em processos de licenciamento de obras, cujo
objectivo seja a melhoria das condi90es habitacionais a familias carenciadas, nos
termos do Regulamento Municipal de Edifica9ao e Urbaniza9ao;
d) Isen9ao do pagamento de taxas em processos de obras cujos requerentes
tenham recorrido ao programa SOLARH - Solidariedade e Apoio it Recupera9ao
habitacional, ou outros promovidos pelo Instituto Nacional da Habita9ao.
CAPITULO II
PROCESSO DE CANDIDATURA
SEc<;-:Ao I
INSTRU<;-:Ao DO PROCESSO

Artigo 50
(Apresentayao de candidatura)
1. As candidaturas ao apoio previsto no presente regu1amento podem ser
apresentadas a todo 0 tempo, atraves de formu1ario pr6prio a fomecer pe10 Municipio de
Ponte da Barca, devendo 0 requerente seguir as indicayoes ne1e expressas.
2. 0 processo de candidatura deve ser instruido com os seguintes documentos:
a) Fotoc6pias do bi1hete de identidade ou cedu1a pessoa1 do requerente e
demais elementos do agregado familiar;
b) Fotoc6pias do cartao de contribuinte do requerente e demais elementos do
agregado familiar;
c) Fotoc6pias do cartao de beneficiario da Seguranya Social ou sistema
equiparado do requerente e demais elementos do agregado familiar;
d) Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos pe10
requerente e demais elementos do agregado familiar, designadamente:
- Fotoc6pia dos recibos de vencimento, emitidos pe1a respectiva entidade
patrona1 nos ultimos seis meses, no caso de se tratar de traba1hadores por
conta de outrem;
Fotoc6pia dos recibos emitidos nos ultimos seis meses, no caso de
traba1hadores independentes;
Fotoc6pia da dec1arayao do IRS re1ativa ao ana anterior a que se ref ere 0
pedido e respectiva nota de 1iquidayao ou certidao emitida pe10s Serviyos
de Finanyas competentes, comprovativa da nao entrega da mesma;
Dec1arayao comprovativa do valor da prestayao do Rendimento Social de
Inseryao, quando aplicave1, onde constem a composiyao do agregado
familiar e os rendimentos considerados para efeito do calcu10 da mesma;
Documento comprovativo do valor actua1izado de outras prestayoes
sociais, pensoes e reformas auferidas;
e) Documento comprovativo de matricu1a e frequencia esco1ar dos elementos
do agregado familiar, quando ap1icave1;
f) Documento comprovativo da situayao de desemprego dos elementos do
agregado familiar, quando ap1icave1, e de inscriyao actua1izada no Centro de
Emprego da area do conce1ho;
g) Atestado de incapacidade para 0 traba1ho, quando ap1icave1, e comprovativos
medicos das situayoes de doenya cr6nica ou pro1ongada;
h) Atestado, emitido pe1a Junta de Freguesia da area de residencia do
requerente, comprovativo do preenchimento dos requisitos previstos nas alineas
b) e c), do n. 1, do artigo 3 do presente regu1amento;
i) Documento comprovativo da titu1aridade do direito de propriedade ou do
direito de usufruto sobre 0 predio que e objecto do pedido de apoio;
j) Cademeta predial ou certidao matricia1 do predio que sera objecto de
intervenyao;
k) Certidao comprovativa dos predios inscritos a favor do requerente e demais
elementos do agregado familiar, emitida pe10 Serviyo de Finanyas, onde
constem a identificayao dos artigos matriciais e os respectivos va10res
patrimoniais;
1) Fotoc6pia do registo de propriedade e livrete, quando ap1icave1, no caso de
bens m6veis sujeitos a registo, titu1ados pe10 requerente e demais elementos do
agregado familiar;
O
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m) Dec1ara9ao de consentimento, prestada pelos proprietarios, comproprietarios
ou usufrutuarios do predio que sera objecto do apoio, nos termos previstos na
alinea f), do n.o 1, do artigo 3.° do presente Regulamento;
n) Dec1ara9ao, emitida sob compromisso
de honra, do proprietario,
comproprietarios e usufrutuarios do predio que sera objecto de apoio, na qual se
comprometem a nao transmitir 0 respectivo direito sobre 0 predio, onerosa ou
gratuitamente, pelo perfodo de dez anos subsequente a atribui9ao dos apoios;
SECCAO II
PROCESSO DE SELECCAO
Artigo 6°
(Elementos complementares do processo)
1. Apos a recep9ao dos elementos de instru9ao do processo, no Gabinete de
AC9ao Social da Camara Municipal farao urna visita domiciliaria, para elaborar
informa9ao sobre a situa9ao social e habitacional do agregado familiar em causa.
2. No prazo maximo de 20 dias, sera elaborado urn relatorio contendo a
memoria descritiva dos dados obtidos nos termos do artigo anterior, as obras a
realizar na habita9ao, bem como urn or9amento dos materiais a utilizar na
respectiva obra.
3. 0 estudo das obras necessarias e respectivo or9amento sera realizado por urn
tecnico dos servi90s de obras da Camara Municipal de Ponte da Barca.
Artigo 7°
(Selec9ao de candidaturas)
A selec9ao dos candidatos sera efectuada tendo em conta os seguintes criterios:
a) Rendimento per capita do agregado familiar;
b) Grau de degrada9ao da habita9ao e condi90es de habitabilidade;
c) Existencia de menores em risco;
d) Existencia de idosos doentes ou deficientes no agregado familiar ou outras
pessoas com especiais problemas de mobilidade ou doen9as cronicas debilitadas;
e) Desemprego de longa dura9ao;
f) Beneficiarios de rendimento social de inser9ao.
g)
Artigo 8°
(Atribui9ao de apoios financeiros para materiais de constru9ao)
1. 0 apoio financeiro a conceder para a aquisi9ao de materiais de constru9ao
podera atingir 80% do valor do or9amento da obra a executar, de acordo com a situa9ao
economica do agregado familiar e com os restantes criterios definidos no artigo anterior:
a) Se 0 rendimento per capita for igual ou inferior a 50% do salario minimo
nacional, podera ser concedido 0 incentivo de 80 %;
b) Se 0 rendimento per capita for igual ou inferior a 60% do salario minimo
nacional, podera ser concedido 0 incentivo de 70 %;
c) Se 0 rendimento per capita for igual ou inferior a 70% do salario minimo
nacional, podera ser concedido 0 incentivo de 60 %;
d) Se 0 rendimento per capita for igual ou inferior a 80% do salario minimo
nacional, podera ser concedido 0 incentivo de 50 %;

2. Aos incentivos previstos nas alineas b) a d) do mimero anterior podera ser
acrescida uma percentagem, ate ao incentivo maximo de 80%, desde que se
verifiquem alguns dos criterios previstos nas alineas b) a f) do artigo anterior.
3. Em casos excepcionais de carencia social e economic a devidamente
comprovada pela Camara Municipal e pelos respectivos Serviyos de ACyao
Social, podera 0 incentivo atingir os 100% do custo dos materiais a aplicar.
4. Nos casos em que se comprovem as dificuldades especiais previstas no n.o 2
do art. 3.° podera, de igual modo, 0 incentivo atingir a percentagem de 80% do
custo dos materiais a aplicar.
5. 0 apoio em materiais de construyao sera concedido por fases, de acordo com
o cronograma de trabalhos.
Artigo 9°
(Atribuiyao de apoios financeiros para mao de obra)
1. 0 apoio financeiro a conceder para pagamentos de mao-de-obra para
execuyao das obras necessarias a conservayao do imovel sera concedido nos
termos do previsto no artigo anterior, com as respectivas adaptayoes.
2. Em principio, nao sera concedido 0 apoio financeiro para a mao-de-obra aos
candidatos a que ja tenha sido atribuido 0 apoio financeiro para materiais de
construyao, salvo se se verificarem condiyoes excepcionais de carencia social e
economic a, devidamente comprovadas pelos Serviyos da ACyao Social da
camara Municipal.
Artigo 10°
(Decisao)
Apos reuniao dos elementos complementares ao processo, nos termos do artigo
6° do presente regulamento, este sera submetido a apreciayao por elementos do
Gabinete da ACyao Social, devendo a proposta de selecyao ser submetida a reuniao de
Camara para aprovayao, no prazo maximo de 30 dias.
Artigo 11°
(Verificayao da execuyao do regulamento)
As obras serao acompanhadas pelos tecnicos do Departamento Tecnico da
Camara Municipal, de forma a garantir a correcta aplicayao dos incentivos atribuidos.
Artigo 12°
(Devoluyao de apoios)
1. Sem prejuizo da eventual responsabilidade civil e criminal, a Camara
Municipal de Ponte da Barca podera exigir a restituiyao de todos os montantes
entregues aos beneficiarios e 0 pagamento dos valores isentados a titulo de apoio,
acrescidos de juros de mora nos termos legais, no caso de nao cumprimento total ou
parcial das obrigayoes impostas pelo presente Regulamento, nomeadamente:
a) Nao utilizayao ou utilizayao indevida do montante concedido;
b) Prestayao de falsas dec1arayoes pelo candidato;
c) Nao cumprimento das exigencias previstas no regime juridico da
urbanizayao e da edificayao;
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d) Nao cumprimento do periodo de carencia previsto na alinea n), do n.O2,do
artigo 5.°.
2. 0 Municipio de Ponte da Barca podeni, ainda, deliberar pela cessayao ou
reduyao dos apoios concedidos, sempre que se verifique:
e) Alterayao substancial da situayao economic a do agregado familiar, de forma
a nao justificar 0 montante atribuido;
f) Alterayao das circunstancias relativamente a verificayao dos restantes
criterios de selecyao que justificaram 0 acrescimo na atribuiyao do incentivo,
previsto nas aline as b) a f) do artigo 7° do presente Regulamento.
CAPITULO III
DISPOSIC;OES FINAlS
Artigo 13°
(Duvidas e omissoes)
As duvidas ou omissoes que surjam na aplicayao do presente Regulamento serao
resolvidas pelos orgaos competentes, nos termos doa Lei de Competencias das
Autarquias Locais.
Artigo 14°
(Revogayoes)
Sao revogadas todas as disposiyoes contnirias ao presente Regulamento,
constantes de quaisquer anteriores preceitos regulamentares da Camara Municipal.
Artigo 15°
(Entrada em Vigor)
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presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias a contar da sua
publicayao em Edital.

----- E para constar se publica este e outros de igual teor que vao ser afixados nos
lugares publicos do costume. --------------------------------------------------------------------

