
l/llJ .JK I I 
~ PONTEBt!A 

DELIBERACAO 

2.6 - PROJETO DE REGULAMENTO DE HABITAC';AO SOCIAL DO 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - APROV AC';AO. A Cfunara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vcrcador Dr. 

Filipe Viana, aprovar o Projeto de regulamento de Habitaryao Social do Municipio de 

Ponte de Lima. Mais aeliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenr;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia 

Municipal. 

ReunHio Extraordim!ria de Camara Municipal de 18 de abril de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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Regulamento de Habita~;ilo Social do Municipio de Ponte de Lima 

PREAMBULO 

Nos termos do novo regime de arrendamento apoiado para habita~ao, aprovado 
pela Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro, as autarquias locais detentoras de um parque 
habitacional, para fins sociais, c que sejam arrendadas em fun9~0 dos rendimentos dos 
agregados familiaresj ficam sujeitas ao regime do arrendamento apoiado, sendo a 
estrategia de intervenvllo munkipal, no ambito da habitayao social, assente no principio 
de que a atuayllo da autarquia consiste numa resposta de carater especial, transit6rio e 
temponirio, em face de uma detenninada situa~ao conjuntural de urn dado agregado 
familiar, como garantia que essa famnia se pode organizar com vista A sua 
autonomiza9ao, nomeadamente a nivel habitacional. 

Para que a atua~ao publica, no domfnio da habita9ao social seja justa, 
proporcional e equitativ~ respeitando os princfpios consagrados na Constituiyilo da 
Republica Portuguesa, torna-se necessario que o modelo de intervenyao municipal no 
que respeita a habitayao social seja acompanhado de um corpo de regras estruturado e 
transparente que de:fina, nos tennos do novo regime de arrendamento apoiado vigente, 
as duas vertentes deste dominio: a atribuivao da habita9ao e a gestao e acompanhamento 
da utilizayi\o das habita9oes pelos arrendatarios e respetivos agregados. 

Dado que o regulamento existente em vigor se encontra des~justado em algumas 
materias com a legisla9ao em vigor, toma-se imperioso que se proceda a reda9ao de 
novo regulamento de acordo com o atual enquadramento legal e em face da sua 
aplicabilidade aos contratos a celebrar, bern como aos contratos existentes a data da 
entrada ern vigor da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro, ao abrigo dos regimes de fun 
social, nomeadamente de renda apoiada e de renda social. 

Assim, o sistema de atribui9ao e gestao das habital(oes sociais do Municipio de 
Ponte de Lima assenta num regime especial de arrendamento social, de natureza 
administrativa, tendo por base o regime do arrendamento apoiado aprovado pela Lei n.0 

8112014, de 19 de dezembro, e que se encontra orientado pel a l6gica da habita9ao social 
como presta9~0 social publica, implicando que a interven91Io do Municipio seja 
sustentada num diagn6stico e acompanhamento social pelos seus servi9os com vista a 
capita9ao do agregado familiar, sendo a razao de ser da atribui9ao da habita9ao, com 
carater temporario e transit6rio, a garantia de uma solu91Io habitacional para aqueles 
agregados que se encontrem em situa9ao de grave carencia, nomeadamente por nao 
possuirem condi9oes econ6micas, ou outras, suficientes para prover outra soluyao 
habitacional, constituindo, dessa forma, a atribui9ao e utiliza9ao de uma habita9ao uma 
natureza e substrato de presta9ao social publica. 

Neste processo, o Municipio promove a articula9ao e interven9ao de servi<;os e 
entidadcs estaduais e nao-govemamentais com competencia e atividade no concclho, 
para que o projeto de vida dessas famflias seja participado e objeto de uma interven9ao 
mUitipla, que harmonize e integre diferentcs presta9oes e apoios de ambito social. 
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E portanto, com base nestes principios e pressupostos que foi elaborado o 
presente rcgulamento e que se organizou a estrategia e o modelo de interven~ao do 
Municipio de Ponte de Lima na gesUlo do seu parque habitacional, assentando ainda, no 
paradigma de que a atribui~iio e acompanhamento da utiliza9ao das habita~oes sociais 
pressupoem sempre uma adequa~ao do grau de expetativa e de exigencia ao agregado 
familiar, definindo-se como fun ultimo da interveny~O a autonomizavao da familia. 

Nestes tennos e no uso das competencias e atribuis:oes previstas pelo disposto no 
artigo 112.0 e do artigo 241.0 da Constituivao da Republica Portuguesa, e conferida pcla 
alinea k) do n.0 1 do artigo 33.0 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro a Cfunara 
Municipal de Ponte de Lima elaborou o presente projeto de Regulamento de Habita9iio 
Social do Municipio de Ponte de Lima, que nos termos do artigo 101.0 do C6digo do 
Procedimento Administrativo sera submetido a consulta pub1icl:l, para recolha de 
sugestoes, peJo prazo de trinta dias uteis contados a partir da data da publicay!o, e 
posterionnente ser remetido a Assembleia Municipal de Ponte de Lima para efeitos de 
aprovayao, nos tennos do disposto na alinea g) do n.o 1 do artigo 25 .0 da Lei n.0 

75/2013, de 12 de setembro. 

TiTUOI 
PARTEGERAL 

ARTIGO 1° 
LEI HABILJT ANTE 

0 presente Regulamento e elaborado ao abrigo dos artigos 112.0 numero 8 e 
241.0 da Constituis:ao da Republica Portuguesa, no preceituado na alinea k) do n.0 1 do 
artigo 29° da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, no disposto na Lei n° 8112014, de 19 
de dezembro regulamentado pelo Decreto Regulamentar n° 50/77, de 11 de Agosto, da 
Portaria no 288/83, de· 1 7 de Mar9o, da Lei no 6/2006, de 27 de Fevereiro, alterada pela 
Lei n.0 3112012 de 14 de agosto, da Lei n.0 53-B/20061 , de 29 de Dezembro, alterada 
pela Lei n.0 3-B/2010, de 28 de abril. 

ARTIG02° 
OBJETO 

l - 0 presente Regulamento visa disciplinar os criterios de atribuis:~o das habita~oes que 
integram todo o patrim6nio municipal, designadamente defmindo as condi96es de 
acesso e criterios de seles:llo para o arrendamento em regime de renda apoiada dessas 
habita~oes, aplicando~se a toda a circunscri~llo territorial do Municipio de Ponte de 
Lima. 
2 - 0 presente Regulamento tem como objecto estabelecer regras a que obcdecem as 
relas:oes de utiliza9ao das habitas:oes sociais do Municipio de Ponte de Lima. 
3 - No funbito do referido no ponto anterior inclui-se tambem a boa gestiio dos espa~os 
de uso comum dos predios de habitavao social do Municipio. 
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4 - Sao destinatarios do presente regulamento, para alem dos servi9os municipais a 
quem compete a sua aplica9ao, os arrendatarios de cada fogo e os elementos do seu 
agregado familiar. 

5 - 0 arrendamento previsto no nfunero um, em regime de renda apoiada, e titulado por 
urn contrato, de acordo com a minuta-tipo aprovada pelo 6rgao executivo municipal, 
anexo ao presente regulamento. 

ARTIG03° 
AMBITO 

1 - 0 arrendamento apoiado e o regime aplicavel as habita9oes referidas no artigo 1°, 
que sejam arrendadas ou subarrendadas com rendas calculadas ern fun<yao dos 
rendimentos dos agregados familiares a que se destinam. 

2 - 0 presente regulamento aplica -se, ainda, ao arrendamento de habitavOes 
financiadas com apoio do Estado que, nos termos de lei especial, estejam sujeitas a 
regimes de renda fixada em funvao dos rendimentos dos arrendatarios. 
3 - As disposi9oes do presente regulamcnto sao ainda aplica.vcis, com as necessanas 
adapta<;l'ies, ao subarrendamento de habita9oes em regime de arrendamento apoiado 

pelo Municipio. 

ARTIG04° 
CONCEITOS 

Consideram-se conceitos base para aplicaytlo deste regulamento, de acordo com o 
Decreto Regulamentar 50/77, 11 Agosto, o Decreto-Lei n.0 70/2010, del6 de junho, a 
Lei n.0 81/2014 de 19 de dezembro os seguintes: 
a) «Agregado familiar», o conjunto de pessoas que residem em economia comum na 
habita<;iio arrendada, constituido pelo arrendatario e pelas pessoas referidas nas alineas 
a), b), c), d) e e) do n. 0 1 do artigo 4.0 do Decreto- Lei n.0 70/2010, de 16 de junho, 
designadamente: 

•Conjuge ou pessoa em uniiio de facto ha mais de do is anos; 
•Parentes e afi.us maiores, em linha reta e em linha co lateral, ate ao 3.0 grau; 
•Parentes e afms menores em linha reta e em linha colateral; 
•Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja con:fiado por decisao 

judicial ou administrativa de entidades ou servi9os legalmente competentes para o 

efeito; 
•Adotados e tutelados pelo requcrcnte ou qualquer dos elementos do agregado 

familiar e crian9as e jovens confiados por decisao judicial ou adrninistrativa de 
entidades ou scrvi9os legalmente competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer 

dos elementos do agregado familiar. 
E, ainda, por quem tenha sido autorizado pelo senhorio a permanecer na 

habita9ilo. 
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b) «Dependente», o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade 
inferior a 26 anos, frequente estabelecimento de ensino e na.o aufira rendimento mensal 
bruto superior ao indexante dos apoios sociais; 
c) «Deficiente», a pessoa com defici8ncia com grau comprovado de incapacidade igual 
ou superior a 60 %; 

d) <<Fator de capi~ao», a percentagem resultante da ponderayao da composi9ao do 
agregado familiar, de acordo com a tabela constante do anexo I a presente lei, que deJa 
faz parte intcgrante; 
e) «lndexante dos apoios sociais», o valor fixado nos termos da Lei n.0 53 -B/2006, de 
29 de dezembro, alterada pcla Lei n.0 3 -B/201 0, de 28 de abril, e urn montante 
pecuniario, fixado anualmente por portaria, que serve de referencia a Seguran9a Social 
para 0 calculo das contribuiyoes dos trabalhadores, 0 calculo das pensoes e de outras 
prestayoes socais; 

f) «Rendimento mensa! bruto» (RMB), o duodecimo do total dos rendimentos anuais 
iliquidos auferidos por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos 
tennos do artigo 3.0 do Decreto -Lei n.0 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.0 

15/2011, de 3 de maio, e pclos Decretos -Leis n.0S 113/2011, de 29 de novembro, e 
133/2012, de 27 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a periodo inferior a urn 

ano, a proporyao correspondente ao nUm.ero de meses a considerar; 
g) «Rendimento mensa! corrigido» (RMC), o rendimento mensal bruto deduzido da 
quantia correspondente a aplicayllo ao indexante dos apoios sociais de cada um dos 
seguintes fatores: 
i) 0,1 pelo primeiro dependente~ 
ii) 0,15 pelo segundo dependente; 
iii) 0,20 por cada urn dos dependentes seguintes; 

iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se tambem couber na defmiyao de 
dependente; 
v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos; 
vi) Uma percentagem resultante do fator de capita9ao, constante no ANEXO Ida Lei 
81/2014 de 19 de Dezembro. 

ARTIGO so 
FIM DAS HABITA<;OES 

1 - As habitayoes arrendadas em regime de arrendamento apoiado s6 podem destinar -
se a resid8ncia perrnanente dos agregados familiares aos quais sao atribuidas. 
2 - E proibida qualquer forma de cedencia, total ou parcial, temporaria ou permanentc 
e onerosa ou gratuita, do gozo da habita9a0 por parte do arrendatario ou de qualquer 
elemento do seu agregado familiar, nomeadamente a cessao da posiQao contratual, o 
subarrendamento, a hospedagem ou o comodato. 
3 - E da competencia do Municipio assegurar as condiyoes necessarias para garantir o 
fim a que se destina o arrendamento, promovendo, de forma sistematica e programada, a 
ado9a0 de medidas de conscrvayao do respetivo parque habitacional. 
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TITULOll 
ACESSO E ATRIBUI~AO DE HABITA~AO SOCIAL 

EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO 

ARTIG06° 
(Titularidade) 

Tern direito a aceder as habita~<Ses sociais do Municipio de Ponte de Lima OS 

cidadaos nacionais, ou estrangeiros com tftulo de residencia valida em territ6rio 
Portugu8s, que nao residam em habita9ao adequada a satisfa9ao das necessidades do seu 
agregado familiar e que rclinam as condicroes de acesso estabclccidas no artigo 9. o do 
presente Regulamento. 

Artigo 7.0 

(Regime) 
1 - A atribuiyao do direito mencionado no artigo anterior sera efetuada mediante a 
apreciayao e consequente classifica9ao dos pedidos fonnulados de atribui~ao do direito 
a habita~ao, nos termos previstos no presente Regulamento. 
2 - Sera efetuada, anualmente, reapreciac;ao da classificaQaO dos pedidos formulados de 
atribui9ao do direito a habita9ao, em func;ao dos novos pedidos de habita9ao que 
entretanto venham a surgir. 
3 - Ao acesso e a atribui9ao das habitac;5es e apJicavel o regime constante no presente 
Regulamento e subsidiariamente a Lei n.o 81/2014, de 19 de dezembro eo C6digo do 
Procedimento Administrativo. 

Artigo 8.0 

(Exce~fies ao Regime de Atribui~ilo do Direito a habita~i\o) 
l - A Camara Municipal devera excluir parte das habita9oes mencionadas no artigo 1.0 

do regime de atribuicrao estabelecido por forcra do artigo anterior, sernpre que se 
constatem os seguintes casos: 
a) Situacroes de necessidade habitacional urgente e ou temporaria, designadamente 
decorrente de desastres naturais e calamidades ou de outras situa9~es de vulnerabilidade 
e emergencia social e perigo fisico ou moral para as pessoas, incluindo as relativas a 
violencia domestica; 
b) Necessidadcs de realojarnento decorrentes de operayoes urbanfsticas ou outras 
situaye5es irnpostas pela legislayiio em vigor. 

Artigo 9.0 

CONDI~6ES DE ACESSO 
1 - Podem aceder a atribuiyao de habita~<Ses em regime de arrendamento apoiado os 
cidadilos maiores ou emancipados, nacionais e os cidadaos estrangeiros detentores de 
tftulos validos de permanencia no territ6rio nacional que relinam as condi9oes 

Tel 256 900 400 · F'ox 258 900 410 · Pre<;a de RepUblice · 4990052 Ponte de Lima. geral,.,cmwntedel111'la pt ·www.cm-pontodelfme.pt 



estabelccidas no presente regulamento e que nflo estejam em nenhuma das situa96es de 
impedimento previstas no artigo seguinte. 
2 - A atribuiya.o de uma habita~ao em regime de arrendamento apoiado confere ao 
senhorio o direito de aceder aos dados do arrcndatario e dos membros do respetivo 
agregado familiar para fms de informa9a0 ou de confrrma9ao dos dados por eles 
declarados nos termos regulados no presente regulamento. 
3 - 0 candidato deve ser natural do Conceiho de Ponte de Lima, ter residencia 
permanente ou trabalhar com caracter efetivo ha pelo menos dois anos, no concelho. 
4 - Ao acesso e a atribuiyflo das habita9oes e aplicavel o regime constante do presente 
regulamento e subsidiariamentc o C6digo do Procedimento Administrativo. 

Artigo 10.0 

IMPEDIMENTOS 
1 - Esta impedido de tomar ou manter o arrendamento de uma habita~flo em regime de 
arrendamento apoiado quem se encontre numa das seguintes situa96es: 
a) 0 candidato ou qualquer outro elemento do agregado familiar que seja proprietario, 
comproprietario, usufrutuario, promitente-comprador, arrendat:irio ou detentor a outro 
titulo de predio urbano ou de ffayflo aut6noma de predio urbano em territ6rio nacional, 
que possa satisfazer as respetivas necessidades habitacionais; 
b) Est~ja a usufruir de apoios financeiros publicos para fins habitacionais; 
c) Tenha beneficiado de indemnizayao em alternativa a atribuiyao de uma habita9a0 no 
funbito de programas de realojamento; ou 
d) Esteja abrangido por uma das situayoes previstas no 11.

0 1 do artigo 29.0 da Lei 
81/2014 de 19 de Dezembro; 
e) Seja propriet:irio de veiculos de gama media/alta ou de bens m6veis de valor elevado 
ou ainda evidenciar sinais exteriores de riqueza, de que seja titular ou qualquer outro 
membro do agregado familiar; 
f)Nao pode integrar o agrcgado familiar nenhum elemento que seja proprietario de lote 
de terreno urbanizado a nfvel nacional; 
g) Nao pode integrar o agregado familiar nenhum elemento ex. arrendatario municipal 
com a9ao de despejo, transitada em julgado ou ex. arrendatario que tenha abandonado 
urn fogo municipal; 
h) Nao pode integrar o agregado familiar nenhum elemento que e, ou tenha sido, 
proprietario de fogo de habitayfio social; 
i) Nenhum dos elementos do agregado familiar, por opyflo propria, tenha beneficiado de 
uma indemniza.;ao, em altcrnativa a atribui9f10 de uma habita.yao municipal por 
realojamento. 
2 - As situa96es previstas nas alineas a) e b) do n(lmero anterior podem nao constituir 
impedimento se, ate a data da celebra9ao do contrato em regime de arrendamento 
apoiado, for feita prova da sua cessa9ao. 
3 - No caso previsto na alfnea a) do n.0 1, quando for invocado e comprovado que o 
predio ou fra9ao nao esta em condi96es de satisfazer o tim habitacional ou que o dircito 
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relativo ao mesmo e detido ou foi adquirido apenas em parte por membros do agregado 
fami1iar, cabe ao senhorio avaliar a situa9ao e decidir sobre o acesso deste agregado a 
atribui9~0 de habita<;ao ou a manuten9llo do arrendamento, consoante foro caso. 
4 - 0 arrendatario deve comunicar ao senhorio a exist~ncia de uma situa9ao de 
impedimenta, no seu caso ou no de qualqucr membra do seu agregado familiar, no 
prazo maximo de 30 dias a contar da data da ocorrencia. 
5 - 0 impedimenta relativo a urn dos membros do agregado familiar e extensive! a 
todos os seus membros. 

Artigo 11.0 

FORMALIZACAO DO PEDIDO PARA INSCRI«;AO EM HABITAt;AO 
SOCIAL 

1 - 0 interessado deveni inscrever-se para habita<;~o social, mediante requerimento 
dirigido ao Presidente da Cfunara Municipal de Ponte de Lima, onde devem constar a 
identifica<;llo do requerente, morada, contacto, elementos que compoem o agregado 
familiar, anexando docwnentos de identi:fica<;~o de cada urn e comprovativos de 
rendimentos dos elementos do agregado familiar que exercerem actividade remW'l.erada. 
2 - Todas as informa9oes prestadas pelos interessados serllo sempre passiveis de 
confinna<;~o ou actualizayao pelos pr6prios ou oficiosamente pelos servi9os do 
Murucfpio, com vista a possibilitar a pennanente reavalia9ao do processo de 
candidatura. 

Artigo 12.0 

Causas de indeferimento liminar do pedido 
1 - Considera-se liminannente indeferido o pedido referido no artigo anterior do 
presente Regulamento, quando se verifique alguma das seguintes situa<;Oes: 
a) 0 pedido seja ininteligivel; 
b) 0 requerente seja residente fora do Concelho de Ponte de Lima; 
c) 0 requerente ap6s notifica9~0, atravcs de carta ou por qualquer outro meio 
legalmente previsto, nao venha entregar os documentos solicitados ou prestar os 
esclarecimentos devidos, dentro do prazo fixado; 
d) 0 requerente e respetivo agregado familiar nao reunam cumulativamente as 
condi9oes de acesso de:finidas no presente Regulamento. 
e) 0 requerente ou qualquer outro elemento do agregado familiar que, para efeito de 
atribui9ao ou manuten~ao de uma habita~ao em regime de arrendamento apoiado, preste 
declara9oes falsas ou omita informay~O relevante; 
f) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a dcspejo de uma 
habita<;ao pertencente a qualquer entidade promotora de habita9ao social. 
2 - Os requcrentes serao notificados dos fundamentos da decisao de indeferimento do 
pedido, atraves de carta registada com aviso de rece9ao. 

Artigo 13.0 
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Atualiza~ao do pedido 

Os rcquerentes siio obrigados a atualizar anualmente o pedido apresentado nos 
termos do disposto nos artigos anteriores, a contar da data de entrada do mesmo nos 
serviyos municipais, atraves de formulario pr6prio, sob pena de desers:~o do 
procedimento. 

Artigo 14.0 

Audiencia dos lnteressados 
1 - Os interessados tern do direito de scr ouvidos nos termos do C6digo do 
Procedimento Administrativo no senti do de, no prazo de 10 dias uteis, se pronunciarem, 

por escrito, sobre a classifica~ao obtida em resultado da aplica~ao da matriz referida no 
presente Regulamento. 

2 - Ap6s analise das questoes levantadas em sede de audiencia dos interessados, a 
proposta de classificayao definitiva sera enviada ao Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima, ou ao Vereador com competencia delegada para a respetiva 
homologa9ao. 
3 - Consideram-se interessados, para efeitos do presente artigo, todos os requerentes que 
apresentem urn pedido, nos termos do disposto nos artigos anteriores, e nao tenha sido 

considerado liminarmente improcedente. 

Artigo 15.0 

Desistencia da atribui~iio 
1 - Serao considerados desistentes da atribuis:ao, os interessados que: 
a) Ap6s a notificayao, efetuada nos tennos dos nfuneros que antecedem, nada venham a 

dizer dentro do prazo facultado; 
b) Venbam entretanto manifcstar o seu desinteresse na habita9ao; 
c) Recusem o fogo com fundamento na sua inadequas:ao ao agregado familiar, por falta 
de condi~3es de acessibilidade, ou outras, imputaveis a Camara Municipal de Ponte de 
Lima. 
2 - Em caso de desistencia, proceder-se5 a a substituiyao pelo seu sucessor na lista de 

classificas:~o. 

3 - Em caso de recusa infundada o interessado sera excluido do direito de atribuiyao de 

habita~ao social. 
4 - A aceitas:ao sera formalizada por contrato de arrendamento, escrito e a<>sinado em 
duplicado, ficando urn exemplar para cada uma das partes. 
5 - 0 contrato fara menyao ao valor da renda, sendo as altera9oes subsequcntcs 
formalizadas por adendas ao contrato. 

Artigo 16.0 

Exclusao 
1 - Sem prejuizo dos casos de improcedencia liminar sao excluidos da lista dos 

candidatos selecionados: 
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a) Os que, salvo justo impedimenta, n~o compare9am no ato de atribuicrao de 
habitav5es; 
b) Os que recuscrn a ocupacrao da habitayao atribuida ou que nao a vao ocupar no prazo 
que lhes for estipulado; 
c) Os que nao aceitem ocupar nenhuma das habitacroes disponiveis; 
d) Os que dolosamente prestem declara~e>es falsas ou inexatas ou usem de qualquer 
meio fraudulento para formular a sua candidatura, sendo tal verificado ap6s a 
hornologayao da lista. 
2 - A recusa constante da primeira parte da alinea b) s6 se considera fundamentada, nao 
constituido causa de exclus~o, quando nao existam condi~es de acessibilidade ao fogo, 
nos termos da Lei n° 80/2014, de 19 de dezembro e algum dos elementos do agregado 
familiar tcnha uma situayao de mobilidade condicionada. 
3 - A confirmacrao do previsto no nfunero anterior e efetivada atraves de visita 
domiciliaria ao fogo por parte dos servi9os rnun.icipais. 
4 - Os candidatos excluidos nos termos do numero urn ficam inibidos de participar na 
pr6xima atribuicrao de habitacrao, quer nessa qualidade, quer na de membro de agregado 
familiar concorrente, pelo periodo de cinco anos. 
5 - Em caso de exclusao, de deser9ao ou de desistencia o candidato e substituido pelo 
seguinte na lista. 

ARTIGO 17° 
PROCEDIMENTOS DE ATRIBUI(;AO DAS HABITA(;OES 

1 - A atribuicrao de uma habitacr~o em regime de arrendamento apoiado efetua -se 
mediante urn dos seguintes procedimentos: 
a) Concurso por classificacrao; 
b) Concurso por sortcio; 
c) Concurso por inscdcrao. 
2 - 0 concurso por classificacrao tern por objeto a oferta de urn conjunto determinado de 
habitacroes e visa a atribu.icrao das mesmas em arrendamento apoiado aos indivfduos ou 
agregados familiares que, de entre os que concorram no periodo fixado para o efeito, 
obtenham a me1hor classifica~ao em funcrao dos criterios de hierarquizavao e de 
pondera~ao estabelecidos para o efeito pe1a entidade locadora. 
3 - 0 concurso por sorteio tern por objeto a oferta de urn conjunto detenninado de 
habita~oes e visa a atribuiyao das mesmas em arrendamento apoiado aos indivfduos ou 
agregados familiares que, de entre os que preenchcm os criterios de acesso ao concurso 
estabelecidos pela entidade locadora e que tenham concorrido no prazo fixado para o 
efcito, sejam apurados por sorteio. 
4 - 0 concurso por inscri9ao tern por objeto a oferta das habitacroes que s~o 

identificadas, em cada momento, pela entidade locadora para atribuicrao em regime de 
arrendamento apoiado aos candidates que, de entre os que se encontram, a altura, 
inscritos em listagem propria, estejarn melhor classificados, em funcrao dos criterios de 
hierarquizayao e de ponderacrao estabelecidos para o eteito pel a mcsma entidade. 
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5 - Em qualquer dos procedimentos previstos nos nfuneros anteriores, sempre que a 
tipologia e as condit;<5es das habita<;<5es objeto do procedimento o permitam, as 
entidades locadoras definem criterios preferenciais, nomeadamente para familias 
monoparentais ou que integrem menores, pessoas com deficiencia ou com idade igual 
ou superior a 65 anos, ou para vitimas de violencia domestica. 
6 - A presta9ao de falsas declar~oes, a omissao dolosa de informat;llo ou a utili:z8.9llo de 
meio fraudulento por parte dos candidatos, no ambito ou para efeito de qualquer dos 
procedimentos de atribuit;llo de uma habita<;ao, determina a exclus~o da candidatura ou 
o cancelamento da inscri9llo, sem prcjuizo de outras san9oes legalmente aplicaveis. 

ARTIGO 18° 
PUBLICITACAO DA OFERTA DAS HABITA<;OES 

1 - 0 animcio de cada urn dos concursos referidos no artigo anterior e publicitado no 
sftio na Internet da entidade locadora, sem prejuizo de poder igualmente ser publicitado 
pelos meios que esta entidade considere mais adequados. 
2 - Scm prejuizo de outros elementos que a entidade locadora cntenda incluir, o 
anUt1cio a que se refere o n{unero anterior deve conter a seguinte informa9ao: 
a) Tipo de procedimento; 
b) Datas do procedimento; 
c) Jdentifica<;ao, tipologia e area util da habita<;ao; 
d) Regime do arrendamento; 
e) Criterios de acesso ao concurso e, se foro caso, de hierarquiza9ao e de ponderat;~o 
das candidaturas; 
f) Local e hon\rio para consulta do programa do concurso e para obten<;:ao de 
esclarecimentos; 
g) Local e forma de proceder a apresentay~O da candidatura; 
h) Locale forma de divulga9ao da lista deftnit1va dos candidatos apurados. 
3 - No caso do concurso por inscri<;~o, a entidade locadora deve publicitar no 
respetivo sitio na Internet e ou em area de acesso ou de circula9a0 livre das suas 
instala<;oes, informa~ao sobre a listagem, as condi9oes de inscri9ao na mesma, a forma, 
local e horario para consulta das habitat;oes em oferta e o resultado da Ultima 
classificayao com exclusao de qualquer men<;§o a dados pessoais. 
4 - Em qualquer dos casos referidos nos nfuneros anteriores, o concurso pode ainda ser 
publicitado mediante afixa9ao, no predio em que a habita9§o se integra, de anuncio do 
concurso ou de informa9ao de que a habita<;ao esta disponfvel para arrendamento. 

ARTIGO 19° 
REGIME EXCECIONAL 

- Tern acesso a atribui9ao de habita9oes em regime de arrendamento apoiado os 
indivfduos e os agregados farniliares que se encontrem em situa9ao de necessidade 
habitacional urgente e ou temporaria, designadamente decorrente de desastres naturais e 
calamidades ou de outras situa9oes de vulnerabilidade e emergencia social e perigo 
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fisico ou moral para as pessoas, incluindo as rclativas a violencia domestica, nao sendo 
aplicaveis as disposi~oes do presente regime que sejam incompativeis com a natureza da 
situat;:ao, incluindo as disposi9oes dos artigos 17° e 18 do presente regulamento. 
2 - Nos casos previstos no numero anterior, as condi9oes de adequayao e de utiliza9ao 
das habita9oes sao definidas pela entidade locadora em fun~ao da situa9ao de 
ne.cessidade habitacional que determina a respetiva atribui9ao. 

ARTIG020° 
ADEQUA~AODA HABJTACAO 

1 - A habitat;:ao atribuida em rebrime de arrendamento apoiado deve ser de tipologia 
adequada a composiyao do agregado familiar, por forma a e:vitar situayoes de 
sobreocupa9ao ou de subocupa9ao. 
2 - A adequa9ao da habitavao e verificada pela relat;:ao entre a tipologia e a 
composi980 do agregado familiar de acordo com seguinte tabela: 

Adequa~ao da tipologia 
Composi98o do agregado familiar (nfunero de pessoas) Tipologia da habita9ao (1) 

Minima !Maxima 

1 . .... ~ . . . 0 • • • • • • ••••• 0 •••• ••••• TO Tl /2 

2 It • t • t oto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I Tl /2 T2/4 

3 . t .... .. .. ......... 0 •• • 0 . 0 •••• T2/3 T3/6 

4 ..... . . 0 • • • 0 •••••• • • • 0 0 • •• ••• T2/4 T3/6 

5 ...... .. . .. . . .... . ... . ...... . T3/5 T4/8 

6 0. 0 0 . 0 0 •• t • • ••• • •• ••••••••••• T3/6 T4/8 
7 . ........... .. . ... . . . . ...... . T4/7 TS/9 
8 ..... .. . .... .. . . . . .. . .. . . ... . T4/8 TS/9 

9 ou mais . ......... . .. . .. . .. .. . TS/9 T6 

(1) A tipologia da habita9ao e definida pelo numcro de quartos de dormir e pela sua 
capacidade de alojamento (exemplo: T 2/3 - dois quartos, tres pessoas). 

ARTIG02JO 
MOBILIDADE 

1 - Ap6s audi9a0 do interessado, o senhorio pode resolver o contrato e atribuir outra 
habita9ao ao atTendatario, no mesmo concelho da anterior habitayao ou em concelho 
limftrofe, nos casos de desadequas:ao superveniente da habita9ao ao agregado familiar 
ou de necessidade de desocupat;:ao da mesma por raze>es de gestao do seu parquc 
habitacional, nomeadamente para cfcitos de reabilitas:ao do cdificado. 
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2 - A comunica~~o do senhorio relativa a resolu~ao do contrato e realizada nos termos 
do n.0 7 do artigo 9.0 ou do n.0 5 do artigo 10.0 do Novo Regime do Arrendamento 
Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.0 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.0 

31/2012, de 14 de agosto, com identifica9~o da morada da nova habita,oa.o, menyao a 
obriga9ao de desocupa<;ao e entrega da habita<;ao e ao prazo fixado para o efeito, nunca 
inferior a 90 dias, bern como refer~ncia a consequ8ncia do nllo cumprimento daquela 

obrigac;ao. 
3 - A recusa ou falta de resposta do arrendatario a comunica<;ao referida no nllinero 
anterior no prazo fixado toma exigivel a desocupac;ao e a entrega da habitac;iio, 

constituindo aquela comunict19ao fundamento bastante para o despejo. 

ARTIG022° 
REGIME, FORMA E CONTEUDO DO CONTRA TO 

1 - 0 contrato de arrendamento apoiado rege -se pelo disposto No presente 
regulamento, na lei n.0 8112014, de 19 de dezembro e, subsidiariamente, pelo C6digo 

Civil e pelo NRAU. 
2 - A fonnalizar;:ao da aceitar;:ao do fogo e efectuada por contrato de arrendamento. 
3 - A data de celebra9ao do contrato, o interessado deve cumprir com todas as condi<;5es 

de acesso. 
4 - 0 contrato de arrendamento apoiado e celebrado por escrito e assinado em duplicado 
ficando urn exemplar com cada uma das partes e sempre que possivel atraves de 

documento eletr6ruco com assinatura eletr6nica qualificada, e contem, pelo menos, as 
seguintes men<;Oes: 

a) 0 regime legal do arrendamento; 
b) A identifica<;iio do senhorio; 
c) A identificac;Eio do arrendatario ou arrendatarios e de todos os elementos do agregado 

familiar, incluindo naturalidade, data de nascimento e estado civil; 
d) A identificac;ao e a localizaQao do 1ocado; 
e) 0 prazo do anendamento; 
f) 0 valor da renda inicial e a forma de atualiza<;iio e de revisao da mesma; 
g) 0 tempo, o Iugar e a forma de pagamento da renda; 
h) A periodicidade da apresenta<;ao da declara~o de rendimentos do agregado familiar, 

que nao pode ser superior a tr~s anos; 
i) A menyao expressa de que o arrendatario toma conhecimento do teor do Regulamento 
Municipal de Atribui.yao de Habita9iio Social , e que se compromete ao seu 

cumprimento; 
j) A data de celebrayao. 
5 - Quando em fun9ao da formula a aplicar o valor da renda nilo corresponde a uma 
quantia certa em euros. a mesma e, nos tennos da lei, arredondada para a unidade de 

euro imediatamente inferior. 
6 - As alterayoes ao contrato, subsequentes a sua celebras:llo, sao formalizadas por 

adendas ao mesmo. 
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7- Do contrato de arrendamento, assim como dos recibos de renda quando a cles haja 
Iugar, deve igualmente constar, para efeitos meramente informativos, o valor que 
corresponderia ao valor real da renda scm o apoio. 
8-Nos casos previstos no artigo 19.0

, a habita9ao pode ser atribuida em arrendamcnto 
mediante registo em livro ou em suporte informatica contendo a identifica<yllo dos 
individuos e dos membros dos agregados familiares que se encontrem em situa<yllo de 
necessidade habitacional urgente e ou temporana, a data da respetiva admissllo e o 
montante da renda. 

ARTIG023o 

DURACAO E RENOV ACAO DO CONTRA TO 
0 contrato de arrendamento apoiado e celebrado pelo prazo de 10 anos, 

considerando-se reduzido a este limite quando for estipulado um perfodo superior. 
2 - Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova--se, automaticamente, por 
Perfodos sucessivos de dois anos, salvo se for estipulado pedodo diverse. 
3 - Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, qualquer das partes pode opor -se a 
renova<yao do contrato, desde que o com unique a contraparte com a antecedencia de 240 

a 180 dias relativamente ao tenno do contrato ou da sua renova<yao. 
4 - 0 senhorio s6 pode opor -se a renova9ll0 do contrato quando, nos tres anos que 
antecedem o termo do contrato ou a sua renova<yao, se verifiquem as seguintes 
condiy3es curnulativas: 
a) 0 arrendatario esteja a pagar uma renda igual ou superior a renda maxima a que se 
refere o n.0 2 do artigo 26.0

; 

b) A renda maxima a que se refere o n.0 2 do artigo 26.0 corresponda a uma taxa de 
esfor<;o igual ou inferior a 15 % do rendimento mensa! corrigido do agregado familiar 
do arrendatario. 
5 - Para efeitos do · n(nnero anterior o senhorio deve enviar uma comunicayllo ao 
atTendatario,nos tennos enos pr~os previstos no NRAU. 

ARTIG02411 

UTILIZACAO DO FOGO 
1 - 0 fogo arrendado destina-se a habita<yao pennanente do arrendatario/titular e do seu 
agregado familiar, confonne consta na Ficha Socioecon6mica do Agregado Familiar, a 
data da assinatura do contrato de arrendamento. 
2- Entende-se por agregado familiar, o conjunto de elementos autorizados pela Camara 
Municipal, constantes do processo familiar do morador, hem como os fi1hos que vierem 
a nascer, ascendentes do (s) arrendatario (s), ou do seu conjuge ou companheiro (a), nas 
situa<yBcs de uniao de facto previstas na Lei n° 7/2001, de 11 de Maio, e na Lei n° 
6/2001 , de 11 de Maio, no caso das pessoas que vivam em economia comum. 
3 - Para cfeitos do disposto no presente regulamento, deverao ter-se em considera<yllo as 
seguintes defini9oes: 
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3.1. Titular- aquele que e responsavel pela ocupa9ao e utiliza9~0 do fogo municipal que 
lhe foi atribuido nos termos do contrato de arrendamento. 
3.2. Ocupa.nte nao autorizado- aquele que ocupa, de facto, urn fogo municipal mas nllo 
faz parte do agregado familiar. 
3.3. Coahitante- aquele que com autorizayllo da Camara Municipal de Ponte de Lima, 
integra o agregado familiar. 
4- A tipologia da habitavao deve ser adequada a dimensao e caracteristicas do agregado 
familiar, de modo a evitar situayoes de sub ou sobrelotayao. 
5 - E proibida a hospedagem, a sublocayao, total ou parcial, a cessao onerosa ou gratuita 
do arrendado, bern como a coabita9ao de quaisquer outras pessoas cstranhas ao 

agregado familiar a quem a casa foi atribuida, excepto familiares pr6ximos, desde que 
devidamente justificada e autorizada de forma expressa pelo Municipio de Ponte de 
Lima, sob pena de imediata acyllo de despejo. 
6 - 0 abandono definitivo do fogo, por urn dos membros do agregado familiar, ainda 
que seja titular do direito ao arrendamento, nllo prejudica o direito dos restantes 
membros do respectivo agregado, devendo toda e qualquer alterayao ao mesmo, ser 
imediatamente comunicada a Camara Municipal. 
7 - Os casos de desocupayao ou abandono do fogo, por um dos seus elementos, podeni 
determinar a transferencia do arrendatario e do agregado familiar, entretanto alterado, 
para outra habita9ao de tipologia adequada, atendendo ao nillnero de elementos, desde 
que seja dentro da mesma localidade. 
8 - A transmissao da posiyao contratual efectuar-se-a nos termos previstos na lei, e 
depende de expresso e previo consentimento do senhorio. 
9 - Em caso de morte, incapacidade ou ausencia superior a urn ano do arrendatario, 
podera autorizar-se a transmissao do arrendamento, desde que o pedido seja 
devidamente comprovado, para o conjuge sobrevivo ou capaz, seguindo-se-lhe qualquer 
dos filhos, e na falta. dcles, o parente mais proximo, que lhe suceda no encargo e 
sustento da familia, desdc que ja habitasse na casa ha pelo menos urn ano. No entanto, 
em qualquer das situay5cs cabera sempre ao senhorio a decisao sobre a mudanya ou n~o 
do titular do arrendamento e da continuidade deste. 
10 - Nos fogos arrendados para habitacrao, nao poderao ser cxercidas actividades 
comerciais ou industriais. 
11 - 0 exercfcio de profissoes liberais ou de trabalho artesanal, nas habitayoes, carece 
scmpre da autorizayao da Camara Municipal, podendo ser motivo de resoluyao do 
contra to. 
12 - A alterayao do agregado familiar, pela saida de urn coabitante autori?.ado, sera 
valida somente quando o mesmo o declare por cscrito e sob compromisso de honra. 

TiTULO ITT 
DA GEST.AO DAS HABIT AC6ES 

ARTIG025° 
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VALOR DA RENDA 
0 valor da renda em regime de arrendamento apoiado e determinado pela 

aplicaylio de uma taxa de esforyo ao rendimento mensal corrigido do agregado familiar, 
sendo a taxa de esforyo (T) o valor, arrcdondado a milesima, que resulta da seguinte 
formula: 

T = 0,067 X (RMC/IAS) 
em que: 
T = taxa de esforyo; 
RMC = rendimento mensal corrigido do agregado familiar; 
lAS = indexante dos apoios sociais. 

ARTIG026° 
RENDAS MAXIMA E MiNIMA 

1 - A renda em regime de arrendamento apoiado nao pode ser de valor inferior a 1 % 
do indexante dos apoios sociais (lAS) vigente em cada momento. 
2 - A renda maxima em regime de arrendamento apoiado e a renda maxima aplicavel 
aos contratos de arrendamento para flm habitacional em regime de renda condicionada. 
3 - 0 disposto no nlimcro anterior nao prejudica a possibilidade de a cntidade 
locadora, por razoes de planeamento e desde que as caracterfsticas do locado o 
permitam, aplicar as rendas no seu parque habitacional uma renda maxima de valor 
superior, Correspondente a uma taxa de esfor9o a aplicar ao rendimento mensal 
corrigido dos agregados familiares nos termos do artigo anterior, nao podendo, porem, 
dai resultar uma renda de valor superior a 25 % do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, devendo ser aplicado neste caso o faseamento previsto nos n.os 2 a 4 
do artigo 37 .0 , da Lei n. o 81/2014, de J 9 de dezembro. 

ARTIG027.0 

ATUALIZA<;AO E REVISAO DA RENDA 
1 - Alem da atualiza~tiio anual prevista no n.0 2 do artigo 1077.0 do C6digo Civil, M. 
lugar a revisa.o da renda, a pedido do arrendatario, nas situa9oes de: 
a) Alterayao na composiyao ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o 
arrendatario comunicar o facto ao senhorio no prazo mliximo de 30 dias a contar da data 
da ocorrencia; 
b) Aplicayao da correviio prevista na aHnea g) do artigo 4.0 em caso de superveni~ncia 
de situa9oes de incapacidade igual ou superior a 60 % ou de idade igual ou superior a 65 
anos relativas a qualquer elemento do agregado familiar. 
2 - A revisao da renda por iniciativa do senhorio corn os fundamentos indicados no 
nll.mero anterior pode ocorrer a todo o tempo. 
3 - A reavalia9ao pelo senhorio das circunstdncias que determinam o valor da renda 
realiza -se, no mini.mo, a cada tres anos. 
4 - Nos casos em que haja manifesta discrepfulcia entre os rendimentos apresentados eo 
"modus vivendi" dos arrendatarios, reserva-se o Municipio de Ponte de Lima o direito 
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de se socorrer de metodos indiciarios ou indirectos, nomeadamente por presunryao, para 
o calculo das rendas. 
5 - A presunQao de rendimentos estabelecida no n° 4 deste artigo, e ilidivel pelo 
interessado, mediante apresentaQao de prova em contnirio. 
6 - No ambito de qualquer dos processos de revisao da renda, o arrendatario deve 
entregar ao senhorio os elementos que este solicite e se mostrem adequados e 
necessaries a verifica9ao das circunstancias que deterrninam a revisao da renda, no 
prazo maximo de 30 dias a contar da correspondente notificaryao. 
7 - A apresentaryao mencionada no numero anterior pode ser dispensada relativamente 
a documentos administrativos, dcsde que o arrendatario preste o seu consentimento para 
que estes possam ser consultados, nos termos do artigo 28.0 -A do Decreto -Lei n.0 

135/99, de 22 de abril, na redayao que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.0 73/2014, de 13 
de maio. 
8 - A renda atualizada ou revista nos termos dos numeros anteriores e devida no 
segundo mes subsequente ao da data da receryao, pelo arrendatario, da comunicaQaO do 
senhorio com o respetivo valor. 
9 - Quando da revisao da renda resulte o seu aumento e as comunicaQoes do 
arrendatario tenham sido reali7.adas fora dos prazos previstos no n.0 I ou no n.0 4, o 
senhorio pode exigir -!he o pagamento do montante correspondcnte ao dobro da 
diferenrya entre a renda paga e a renda que seria devida desde a data da alterayao. 
10 - A nao atualizaQao ou a nao revisao da renda por motivo imputavel ao senhorio 
impossibilita -o de recuperar os montantes que lhe seriam devidos a esse titulo. 

ARTIG028° 
VENCIMENTO E PAGAMENTO DA RENDA 

1 - Salvo estipulayao em contrario, a primeira renda vence -se no primeiro dia util do 
mes a que respeita, vencendo -se cada uma das restantes no primeiro dia util de cada 
mes subsequente. 
2 - 0 pagamento da renda deve ser efetuado no dia do seu vencimento e no Iugar e 
pela forma estabelecidos no contrato. 
3 - Quando o pagamento da renda seja efetuado por transferencia ou debito em conta 
bancaria do arrendatario, o comprovativo do rcspetivo movimento e equiparado a recibo 
para todos os efeitos legais. 

ARTIG029° 
INDEMNIZACAO MORAT6RIA 

1 - Quando a rcnda nao for paga no prazo estabelecido no artigo 28° do presente 
regulamento, podeni ainda o inquili.no efectuar o seu pagamento ate ao final do mes a 
que respeita a renda, acrescido de 15% sobre o respectivo montante. De.corrido esse 
prazo, ficara o arrendatario obrigado a pagar, alcm da renda, uma indernniza9ao igual a 
50% do valor da mesma, sob pena de poder scr requerida a resoluryao do contrato de 
arrendamento. 
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2 - A Cfunara Municipal pode, mediante pedido devidamente fundamentado, e sempre 
que a situa9!0 econ6mica o justifique, autorizar o pagamento da renda acrescida de 
indemniza9ao em prestac;oes. 

ARTIG030u 
OBRAS 

1 - 0 arrendatArio nao podera efetuar na habitacrao quaisquer obras, nem por qualquer 
forma alterar as suas caracterfsticas, sem o consentimento escrito da Camara Municipal. 
2 - As obras e benfeitorias efectuadas no interior da habitac;ao, com ou sem autorizac;ao 
expressa do senhorio, incorporam aquela, oao podendo ser levantadas, e nao dao direito 
a qualquer indemnizac;ao, quando findar a ocupac;ao da mesma. 
3 - No caso de violac;ao do disposto no numero acima referido, o inquiline sera 
notiftcado para repor, em prazo certo, o fogo no seu estado anterior. Se nffo o fizcr, 
podeni a Camara Municipal resolver o contrato de arrendamento~ sem prejuizo da 
responsabilidade do inquiline, pelas despesas que haja que fazer, para repor o fogo 
arrendado na situa9ao em que se encontrava, antes das obras. 

ARTIG031° 
DEVERES DO ARRENDATARIO 

Sao deveres do arrendatario, scm prejuizo de outros que resultem da lei: 
1 - Fomecer a Camara Municipal, a todo o tempo, quaisquer documentos e 
esclarecimentos necessaries para a instmc;ao e/ou actualizac;ao do respective proccsso. 
2 - Promover a instalac;ao dos contadorcs de agua, de gas e de energia electrica, cujas 
despesas, bern como as dos respectivos consumes, sao da sua conta. 
3 - Pagar a renda, no quantitative, no local e no prazo devidos. 
4- Conservar, no estado em que actualmente se encontram, a instalac;ao electrica bern 
como todas as canalizac;oes de gas e de esgotos e o esquentador a gas, pagando, por sua 
conta, as repara96es que se tomarem necessarias por efeito de incuria ou de utilizac;~o 
indevidas das mesmas. 
5 - Facultar aos representaotes da Camara Municipal, devidamente credenciados, o 
acesso ao fogo arrendado para fiscalizac;ao ou realizac;ao de obras no mesmo. 
6 - Manter a habitac;iio em adequadas condiy5es de higiene, seguranQa e salubridade e 
efectuar pequenas repara9oes que assegurem a manutenvao do fogo em boas condiye>es 
de habitabilidade. 
7 - Manter as zonas de ci.rculaQaO e de acesso ao fogo desimpedidas e em adequadas 
condi96es de higiene. 
8- Proceder a desinfestayiiO da habitayilO, caso se tome necessario. 
9 - Ocupar o fogo no prazo maximo de urn m8s ap6s a assinatura do contrato de 
arrendamento, salvo justificac;ao aceite pela Cfunara Municipal. 
1 0 - Cada arrendatario na proporvao da permilagem do seu apartamento, sera 
responsavel pelas despesas de electricidade, agua e limpeza, que sejam utilizados nas 
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zonas comuns do edificio, devendo para isso associar-se para efeitos de gestao do 
condominia por blocos. 
11 - Cumprir o que detenninam os regulamentos e posturas municipais e demais 
legislay~O aplicavel, sendo expressamente proibido: 
a) Estender roupa para secar, em locais situados sobre a via publica, causando 
inc6modos de algum modo, aos moradores dos andares inferiores ou transeuntes; 
b) Lan9ar sobre telhados, para quaisquer lugares publicos e logradouros, Iixos ou 
residuos de qualquer especie; 
c) Lruwar das janelas, sacadas ou varandas, sacos do lixo e outros objectos, ainda que 
com a inten9ao de recolha pelos serviyos de higiene e limpeza~ 
d) Lan9ar ou abandonar na via publica, objectos cortantes ou contundentes, como 
frascos, latas, garrafas e vidros em geral, que possam constituir perigo para a circula9no 
de pessoas, veiculos e animais_; 
e) Efectuar despejos para a via publica, de aguas sujas provenientes de lavagens, 
materias fecais, cinzas, 6leos ou quaisquer ingredientes perigosos ou t6xicos; 
f) Despejar ou lanyar sabre telhados ou qualquer outro tipo de logradouro privado, 
quaisquer imundicies, residuos ou liquidos que possam exalar cheiros inc6modos ou 
afectar a salubridade publica ou das edificayoes em que se encontrem e suas 
imedia9oes; 
g) Nffo utilizar para seu uso exclusivo, os espayos comuns dos edificios e terrenos 
envolvcntes, nao construindo, galinheiros, coelheiras, pombais, ou qualquer outro tipo 
de edificayfio precana; 
h) Regar flares em varandas, janelas ou quaisquer outros locais, de modo a que a agua 
possa cair na via publica, entre as 8,00 e as 22,00 horas; 
i) Colocar vasos ou outros objectos nos peitoris das janelas ou varandas, de forma a que 
possam p5r em risco a integridade fisica dos transeuntes; 
j) Nao perturbar, poi- qualquer forma a tranquilidade do edificio, designadamente 
atraves de aparelhos receptores de radio e televisao e aparelhos similares, devendo, 
como tal, ser moderado o volume dos sons dos mesmos; 
k) Nao provocar, participar ou de qualquer modo intervir em desacatos e conflitos ou 
causar barulhos que ponham em causa a tranquilidade e o bem-estar dos restantes 
moradores, obrigando-se a respeitar as normas constantes no Regulamento Geral de 
Ruido. 
1) Ter sobre os telhados, varandas ou terra9os, bern como nos logradouros do predio, 
quaisquer capoeiras, gaiolas ou alojamento de animais; 
rn) Colocar objectos nas sanitas e canos de esgotamento de aguas, que pela sua natureza 
ou consistencia, possam vir a i.mpedir o normal funcionamento da rede de esgotos; 
n) Dar uso diferente, daquele a que se destinam, aos acess6rios c dispositivos de que as 
casas sao dotadas, e provoquem a sua degradB.9iio, nomeadamente lavat6rios, bides e 
hanheiras; 
o) Fazer fogueiras nos logradouros; 
p) Abandonar vefculos fora de circula9ao, nas imediayoes das habita~oes ~ 
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q) Colocar vasos com flores, bicicletas, motorizadas ou carrinhos de hebe, nas zonas 
comuns das habitayoes; 

r) Conservar na habita9ao, incluindo os espa9os adjacentes, animais de criay~O 

(nomeadamente galinhas, coelhos, aves canoras, pombas, etc.) porque podem 
incomodar os vizinhos ou causar danos. 

s) Usar ou consentir a utilizayao cia habitayao para fun diverso daquelc a que esta se 
destina, nomeadamente, a pratica de cultos, reunielcs numerosas e ou, praticas ilicitas, 
que provoquem escfuldalo pi1blico, ou que provoqucm perturbayeies e conflitos, na 
normal convivencia dos moradores. 

ARTIG032o 
OBRIGA<;OES DO ARRENDATARIO 

Sem prejuizo das demais obrigayelcs previstas na lei e no contrato, cabe ao arrendatario 
com contrato de arrendamento apoiado: 
a) Efetuar as comunicay5es e prestar as informay<Ses ao senhorio obrigat6rias nos termos 
da lei, designadamente as relativas a impedimentos c a composi9ao e rendimentos do 
seu agregado familiar; 

b) Utilizar a habitayao em permancncia, nao se ausentando, nero o pr6prio nem o seu 
agregado familiar, porum perfodo seguido superior a seis meses, exceto nas situa9oes 
previstas no artigo 1072.0 do C6digo Civil comunicadas e comprovadas, por escrito, 
junto do senhorio, no prazo mrocimo de seis meses a contar do infcio do facto que 
determinou a situa9ao de ausencia; 
c) A visar imediatamente o senhorio sempre que tenha conhecimento de qualquer facto 
ou ato relacionado com a habita9~0 suscetivel de causar danos a mesma e ou de por em 
perigo pessoas ou bens; 

d) Nao realizar obras na habita9ao sem previa autoriza9ao escrita do senhorio. 

TITULO IV 
CESSA<;AO DO CONTRA TO DE ARRENDAMENTO APOIADO 

ARTIG033° 
RESOLU<;AO PELO SENHORIO 

1- Atem de outras causas de resolu~ao previstas no NRAU e na lei n.0 8112014, de 19 
de dezembro, constituem causas de resolu9ao do contrato de arrendamento apoiado pelo 
senhorio: 
a) 0 incumprimento de qualquer das obriga9oes previstas no artigo anterior pelo 
arrendatario ou pelas pessoas do seu agregado familiar; 
b) 0 conhecimento pelo senhorio da exist~ncia de uma das situa9oes de impedimento 
previstas no artigo I 0.0

; 

c) A presta~~o de falsas declara9oes por qualquer elemento do agregado familiar, de 
forma expressa ou por omissao, sobre os rendimentos ou sobre factos c requisitos 
determinantes para o acesso ou manutenyao do arrendamento; 
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d) A perman~ncia na habitay~O, por periodo superior a urn m8s, de pessoa que n~o 
perten9a ao agregado familiar, sem autoriza9ao previa do senhorio. 
2- Nos casos das alineas do numero anterior, do artigo 16.0 da lei n.0 8112014, de 19 
de dezembro e do n.0 2 do artigo 1084.0 do C6digo Civil, a resoluy~o do contrato de 
arrendamento pelo senhorio opera por comunicay~o deste ao arrendatario, onde 
fundamentadamente invoque a respetiva causa, ap6s audi9~o do interessado. 
3 - Na comunica9~0 referida no n(unero anterior, o senhorio deve fixar o prazo, no 
mfnimo de 60 dias, para a desocupaylio e entrega voluntaria da habita9ao, nao 
caducando o seu direito a resolu9ao do contrato ainda que o arrendatario ponha fim a 
causa que a fundamentou. 

ARTIG034° 
CESSACAO DO CONTRATO POR RENUNCIA 

1 - Considera -sc haver renuncia do arrendatArio ao arrendamento da habita9lio quando 
esta nlio scja usada por ele ou pelo agregado familiar por perfodo seguido superior a seis 
meses a contar da data da primeira comunicayao do senhorio, de entre as referidas na 
alinea a) do m'tmero seguinte. 
2 - Sem prejuizo do disposto na alinea b) do artigo 32°, considera -se nlio uso da 
habitay~o a situa9ao em que, dentro do perlodo minimo de seis meses, se vcrifiquem 
cumulativarnente as seguintes condi9oes: 
a) Tenham sido realizadas pelo menos tres tentativas, com intervale minima de duas 
semanas entre cada uma delas, de entrega de comunicayao na pessoa do arrendatano ou 
de elemento do agregado familiar, consoante foro caso, par representante do senhorio 
devidamente identificado e a entrega tenha resultado impossivel por aus~ncia dos 
mesmos; 

b) Tenha sido afixado aviso na porta da entrada da habitaylio, pelo periodo minimo de 
30 dias, de conteudo id@ntico ao da comunicayao; 
c) Os registos do fomccimento de servi9os essenciais de agua e eletricidade 
evidenciarem a ausencia de contratos de fornecimento ou de consumos rclativamente ao 
locado, nos tennos do n.0 2 do artigo 33.0 da Lei 81/2014 de 19 de Dezembro. 
3 - A comunicayi!o eo aviso devem referir: 
a) Que o senhorio tern conhecimento do nao uso da habita9ao por parte do arrendatario 
ou do agregado familiar, consoante foro caso; 
b) Que o nao usa da habita9ao por perfodo superior a seis meses a contar da data da 
primeira tentativa de contacto pessoal, ali indicada, constitui renuncia ao arrendamento 
e determina a cessa9a0 do contrato; 
c) 0 prazo, no minimo de 30 dias, de que o arrendatario e os elementos do seu agregado 
familiar dispoem, ap6s o decurso dos seis meses, para procederem a desocupayllO e 
entrega voluntaria da habita9ao, livre de pessoas e hens. 
4 - A cessayao do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da 
primeira tentativa de contacto pessoal referida na alinea a) do n.0 2 e confere ao 
senhorio o direito de tomar posse do locado e de considerar abandonados a seu favor os 
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bens m6veis nele existentes, ap6s o decurso do prazo de 30 dias referido na aHnea c) do 
nfuncro anterior. 

ARTIG035.0 

DESPEJO 
1 - Caso nao seja cumprida voluntariamente a obrigacrao de desocupa~ao e entrega da 
habita9ao a entidade detentora da mesma referida no n. 0 I do artigo 2. 0, cabe a essa 
entidade ordenar e mandar executar o despejo, podendo, para o efeito, requisitar as 
autoridades policiais competentes. 
2 - Sao da compet~ncia dos dirigentes maximos, dos conselhos de administr89ao ou 
dos 6rgaos executivos das entidades referidas no n.0 I do artigo 2.0

, consoante for o 
caso, as decisoes relativas ao despejo, sem prejuizo da possibilidade de delegacrao. 
3 - Quando o desp~jo tenha por fundamento a falta de pagamento de rendas, encargos 
ou despesas, a decisao de promo~ao da correspondente execu9ao deve ser tomada em 
simultaneo com a decisao do despejo. 
4- Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens m6vcis deixados na habita'iao, 
ap6s qualquer fonna de cessayao do contrato e tomada de posse pelo senhorio, sao 
considerados abandonados a favor deste, que deles pode dispor de forma onerosa ou 
gratuita, sem direito a qualquer compensayao por parte do arrendatario. 

ARTIG036° 
ORGANIZA~AO DE MORADORES 

1 - A Camara Municipal promovera a eleiyao de urn representante dos moradores por 
bloco habitacional, para colmatar as dificuldades inerentes a uma gestao a distancia, que 
s6 os pr6prios moradores poderao com eficiencia e eficacia avaliar e transmiti-las. 
2 - Cada bloco teni urn: representante, a eleger por todos os arrendatarios. 
3 - Para alem das funcroes abaixo descritas, poderao ser atribufdas outras a definir na 
reuniao para a eleiyao do mesmo, atendendo as caracterfsticas do fogo ou lote. 
Assim, competir-lhe-8, nomeadamente: 
a) Assegurar a organizayao da limpeza das zonas comuns; 
b) Supervisionar a manuten9a0 e conservayao das zonas comuns, nomeadamente 
garantindo a execuyao das repara~oes, substituiyao de lampadas, etc; 
c) Scrvir de intermediario entre os inquilinos e a autarquia surjarn duvidas ou 
anomalias; 

ARTIG037° 
EST ADO DE CONSERV A~AO DO FOGO NO TERMO DO ARRENDAMENTO 
1 - No tenno do contrato de arrendamento, o inquilino restituira o fogo limpo, com 
todas as portas, chaves, vidros, instala9oes, canaliza9oes, acess6rios e dispositivos 
electricos, sem deteriora95es, salvo as inerentes ao seu uso nonnal. 
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2- No ato de entrega das chaves a Cdmara Mtm.icipal, o inquilino devera indicar o novo 
endereyo a contactar, no sentido de se lhe poder debitar qualquer despesa com a 
reparaytio de anomalias detectadas posteriormente, caso a responsabilidade pelas 
mesmas lhe seja imputavel. 
3 - Se, aquando do acesso a habi~ao pelo senhorio subsequente a qualquer caso de 
cessaQaO do contrato, houver evidencia de danos na habitaQao, de realizay~o de obras 
nao autorizadas ou de nao realizaQao das obras exigidas ao arrendatario nos tennos da 
lei ou do contrato, o senhorio tern o direito de exigir o pagamento das despesas por si 
efetuadas com a realizaytio das obras necessarias para reposiQaO da habitaQao nas 
condiQ5es iniciais, acrescidas de 25 %. 

TITULOV 
Transmissao dos Direitos do Arrendatario 

Artigo 38.0 

(Transmissio por Divorcio) 
1 - Obtido o div6rcio ou a separa9ao judicial de pessoas e bens, o direito ao 
arrendamento transmite-se, por meio de novo contrato, a favor do conjuge do 
arrcndatario por decisao do tribunal nesse sentido. 
2 - A transferencia do direito ao arrendamento para o conjuge do arrendatario, por efeito 
de decisao judicial, tern sempre que ser comunicada e devidamente comprovada a 
Camara Municipal de Ponte de Lima. 

Artigo 39.0 

(TransmissAo por Morte) 
1 - 0 contrato de arrendamento nao caduca por morte do primitive arrendatano quando 
lhe so brevi va: 
a) Conjuge com residencia no locado; 
b) Pessoa que com ele vivesse em unitio de facto ha mais de dois ru10s, com residencia 
no locado; 
c) Ascendente em 1° grau que com ele convivesse ha mais de um ano; 
d) Filho ou enteado com menos de 1 ano de idade ou que com ele convivesse M mais de 
urn ano e seja menor de idade ou, tendo idade inferior a 26 anos, :frequente o 11.o ou • 
12.o ano de escolaridade ou estabelecimento de ensino medio ou superior; 
e) Filho ou enteado, que com ele convivesse ha mais de um ano, portador de defici~ncia 
com grau comprovado de incapacidade superior a 60%. 
2 -Nos casos do nfunero anterior, a posi<;~o do arrendatario transmite-se, pela ordem 
das respetivas alfneas, as pessoas nelas referidas, preferindo, em igualdade de 
condiQ5es, sucessivamente, o ascendente, filho ou enteado mais velho. 
3 - 0 direito a transmiss~o previsto nos nfuneros anteriores nao se verifica se, a data da 
morte do arrendatario, o titular desse direito tiver outra casa, propria ou arrendada, no 
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territ6rio nacional, adequada ao seu agregado familiar e suscetfvel de ser utilizada de 
imediato. 
4 - Sem prcjuizo do disposto no numero seguinte, quando ao arrendatario sobreviva 
mais de um ascendente, ha transmissao por morte entre eles. 
5 - Quando a posi<;a.o do arrendatario se transmita para ascendente com idade inferior a 
65 anos a data da morte do arrendatario, o contrato fica submetido ao NRAU, 
aplicando-se, na falta de acordo entre as partes, o disposto para os contratos com prazo 
certo, pelo periodo de 2 anos. 
6 - Salvo no caso previsto na alfnea e) do n.0 1, quando a posi9a.o do arrendatario se 
transmita para filho ou enteado nos termos da alinea d) do mesmo nfunero, o conn·ato 
fica submetido ao NRAU na data em que aquele adquirir a maioridade ou, caso 
frequente o 11.0 ou o 12.0 ano de escolaridade ou de cursos de ensino p6s-secundario 
na.o superior ou de ensino superior, na data em que perfizer 26 anos, aplicando-se, na 
falta de acordo entre as partes, o disposto para os contratos com prazo certo, pelo 
periodo de 2 anos. 

TITULO VI 
DISPOSICOES FINAlS 

ARTIG040° 
SANCOES 

1 - Fica impedido de acedcr a uma habitayaO no regime de arrendamento apoiado, por 
urn periodo de dois anos: 
a) 0 arrendatario ou o elemento do agregado familiar do arrendatario que, para efeito de 
atribui~ao ou manuten<;a.o de uma habitayao em regime de arrendamento apoiado, preste 
declara~5es falsas ou omita informa<;ao relevante; 
b) 0 arrendatario ou o elemento do agregado familiar do arrcndatario que ceda a 
habitayao a terceiros a qualquer titulo, total ou parcialmente, de forma gratuita ou 
onerosa; 
c) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a despejo de uma 
habitayao pertencente a qualquer das entidades referidas no n.0 1 do artigo 2.0 da lei n.0 

8112014 de 19 de dezembro. 
2 - 0 disposto nos nfuneros anteriores nao prejudica os direitos que, em fun9~0 da 
situayao, o senhorio detenha, nem o procedimento criminal que scja aplicavel ao caso 
nos termos legais. 

ARTIG041° 
COMUNJCACOES 

1 - A comunicayao do senhorio ou do proprietario da habitav~o a informar o 
arrendatario ou o ocupante da aplicav~o do regime do arrendamcnto apoiado deve 
conter: 
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a) Informac;fto sabre a aplicayao do regime do arrendamento apoiado, com indica~ao dos 
elementos nccessarios para calculo do valor da renda e o prazo para o respetivo envio ao 
senhorio ou ao proprietario, que nao pode ser inferior a 30 dias; 
b) As consequ~ncias para o caso de incumprimento da obrigac;llo de envio dos 

elementos solicitados ou de recusa em celebrar o contrato em regime de arrendamento 
apoiado. 

2 - Ap6s a rece9llo dos elementos solicitados, o senhorio ou proprietario deve 
comunicar ao arrendatario ou ao ocupante o valor da renda, com explicitac;llo da forma 
do respetivo calculo, bem como, se aplicavel, do respetivo faseamento. 

3 - Cabe ao senhorio ou ao proprietario enviar ao arrendatario ou ao ocupantc dois 
exemplarcs do contrato, devendo urn dos exemplares ser -lhe devo]vido no prazo 
maximo de 30 dias, devidamente assinadot podendo o senhorio optar pela celebrayllo 
presencia! do contrato nas suas instala9oes. 
4 - As comunica<;oes entre o senhorio ou proprietario e o arrendatario ou ocupante slio 
efetuadas nos tennos dos n.0 S 1 a 6 do artigo 9.0 e dos n.0s 1 a 4 do artigo 10.0 do 
NRAU, sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes. 

5 - A falta ou a insuficiencia de resposta dos arrendatarios ou dos ocupantes as 
comunica<;oes no prazo fixado ou a recusa dos mesmos em celebrar o contrato de 
arrendamento apoiado constitui fundamento para a resolu<;ao do contrato vigente ou 
para a cessa<;llo da utiiiza<;llo da habita9a0, consoante for o caso, e torna exigfvel a 
desocupac;llo c a cntrega da habita9ao. 
6 - A comunicac;ao do senhorio ou do proprietario, relativa a rcsolu<;ao ou a cessa9ao 
da ocupa<;llo e realizada nos tcrmos do n.0 7 do artigo 9.0 ou do n.0 5 do artigo 10.0 do 
NRAU, com menc;llo a obriga<;ao de desocupa9llo e entrega da habitac;ao no prazo neles 
fixado, nunca inferior a 90 dias, e a consequencia do seu nllo cumprimento. 

7- As comunicay5es referidas no n.0 1 e no numero anterior constituem base basta:nte 
para o despejo ou para· a desocupac;ao da habita98-o nos termos do nfuncro seguinte. 

8 - Ao despejo e desocupac;ao da habita9~o aplica - se o disposto na Ultima parte do 
n.0 3 do artigo 64.0 e no artigo 76.0 do Decreto -Lei n.0 280/2007, de 7 de agosto, 
alterado pelas Leis n.0S 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, 66 -B/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.0 36/2013, de 11 de 
mar90, e pela Lei n.o 83 -C/2013, de 31 de dezembro. 

Artigo 42.0 

Ocupa~oes sem titulo 
1 - Sllo consideradas sem titulo as situa9oes de ocupac;iio, total ou parcial, das 
habitac;oes referidas no D.0 1 do artigo 2.0 por quem nao detem contrato ou docwne:nto 

de atribui9ao ou de autorizac;ao que a fundamente. 
2 - No caso previsto no numero anterior o ocupante esta obrigado a desocupar a 
habita9ao e a entrega-la, livre de pessoas e hens, ate ao tenno do prazo que lhe for 
fixado na comunicac;ao feita, para o efeito, peio senhorio ou proprietario, de que deve 

constar ainda o fundamento da obriga9ao de entrega da habitac;llo. 
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3 - Caso n!o seja cmnprida voluntariamente a obriga~ao de desocupay!o e entrega da 
habitayao nos termos do nillnero anterior ha lugar a despejo nos termos do artigo 35.0 

ARTIG043° 
INTERPRET Ac;Ao, DUvmAS, OMISSQES E 0 PREEN CHIMENTO DE 

LACUNAS 

Sem prejuizo da legislat;ao aplicavel, a interpreta9ao, as duvidas, os casos 
omissos e o preenchimento de lacunas ao presentc Regulamento serao resolvidos pcla 
Camara Municipal. 

ARTIG044° 
ENTRADA EM VIGOR 

0 presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicayaO em 
Diario da Republica. 

Ponte de Lima, -------------------------
0 Presidente da Camara Municipal, 

Victor Manuel Alves Mendes. 
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Contrato de Arrendamento 

Entre: 
PRIMEffiO OUTORGANTE: Cimara Municipal de Ponte de Lima, pessoa coletiva de dire ito publico 
numero 506 811 913, representada pelo seu Prcsidcnte Eng. o Victor Manuel Alves Mendes, com domicnio 
necessaria nos Pa~os do Conce1ho, em Ponte de Lima, e nesta qualidade outorgando em representay!lo do 
Municipio, nos tennos da alfnea a), do n° l, do art.0 35° da Lei n.0 7512013, de 12 de setcmbro; 

SEGUNDO OUTORGANTE: contribuinte fiscal n° 
____ (estado civil) , cart!lo de cidadAo ______ ., contribuinte 0° -----

residente(s) no fogo objeto do prcsente contrato; 

FOI AJUSTADO E RECIPROCAMENTE ACEITE 0 CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
CONSTANTE DAS CLAUSULAS SEGUTNTES: 

I Clausula 
(Objeto do Contrato) 

l. 0 primeiro Outorgante, na qualidade de legitimo proprietario, arrenda o fogo municipal com tipologia 
T __ sito , inscrito na matriz predial urbana da ffeguesia de ____ , 

sob o artigo da refcrida freguesia, e descrito na conservat6ria do Registo Predial de 
Ponte de Lima sob o numero da Freguesia de , registado a favor do 
Municipio de Ponte de Lima sob o regime de Arrcndamento Apoiado. 
2. 0 im6vel arrendado ao segundo Outorgante, destina~se exclusivamente ao uso habitacional do 
arrcndatario e seu agregado familiar composto pelos seguintes elementos: 

(Identifica~ao), NIF, ___ _ e b'fau de 
parentesco ___ _ 

II Cl:.iusula 
(Prazo do Contra to) 

0 prazo de duray~O do contrato de arrendameoto e de 10 anos, com infcio em_/ __ / __ , findo o qual 
considera-se, automaticamente renovado, por perlodos sucessivos de dois anos. se nilo for denunciado por 
qualquer das partes nos termos legais aplicaveis. 

Ill Clausula 
(Renda) 

1.0 regime da renda em vigore o regime de arrcndamcnto apoiado. estabelecido pela lei 81/2014 de 19 de 
dezembro e demais lcgisla~lio aplicavel. 
2.0 valor da renda inicial e de . 0 valor real da renda do fogo, scm o apoio, seria no valor de 

---'' a data atltal. 
3.0 valor da renda, em regime de arrendamento apoiado e detem1inado, pela aplica9!1o da taxa de esfor9o 
ao rendimento mensa! corrigido do agregado familiar do inquilino, sendo a taxa de esforQO (T) o valor, 
arredondado a milesima, que resulta da aplica~ao da seguinte f6rmula: 

T- 0.067 X (RMC/lAS) 
Em que: 
T= Taxa de esforyo; 

RMC~ Rcndimcnto mensa! corrigido do agregado familiar; 
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lAS= lndexante dos apoios sociais; 
4.A renda vence-se no pri.meiro dla util do m€s a que respeita, devendo ser paga ate ao primeiro dla (!til de 

cada m6s subsequente, por uma das seguintes vias: Gabinete;, de Atendimento ao Munfcipe, Tesouraria deste 

Municipio ou transferencia bancaria. 

IVChiusula 
(Mora do Arrendatarlo) 

l.Ultrapassando o prazo de pagamento referido no no 4 do artigo anterior, sem que o mesmo o tenha feito, 

constituindo·se o arrendatario em mora e a Cdmara Municipal tern o direito de exigir: 
a) 0 valor da ronda acrescido de 15% sobre respetivo montante, se a renda for paga ate ao final do mas a 

que respeita; 
b) Decorrido o pmzo referido na allnea anterior, fica o arrendatario obrigado a pagar, ah~m da renda, wna 

indeminiuwao igual a 50% do valor da mesma; 
2.0 incumprimento do estabelecimento no n(tmero anterior, corresponde a mora iguru ou superior a 2 meses 

de atraso no pagamento da renda, confere ao Municipio de Ponte de Lima, o dire ito a resoluyito do contrato 
de arrcndamento, scm prejuizo de cobran9a das rendas vencidas, vincendas e da respetiva indeminiza9i\o. 

V ChiusuJa 
(Atuali1..a~ao e Revisio da Renda) 

1. A renda pode ser atualizada anualmente, de acordo com os coeficientes da atualiza~t\o vigentes, nos 

termos do no 2 do artigo 1077° do C6digo Civil. 
2. Ha Iugar a revisl'lo da renda a pedido do arrendatario, nas segu.intes situayeles: 

a) Altera~Ao na composi~!o ou nos rendimentos do agregado familiar, situayito que deve ser 

comunicada ao senhorio no prazo maximo de 30 dias a contar da data da ocorrencia; 

b) Aplicay!lo da correy!lo, em casos de superveniBncia das situa9eles de incapacidade igual ou 

superior a 60% ou de idade igual ou superior a 65 anos, relativas a qualquer elemento do agrcgado familiar. 

3. A revisao da renda por iniciativa do senhorio com os fundamentos do nillnero anterior pode ocorrer a 
todo o tempo. 

4. A reavalia~ilo pelo senhorio das circunsU\ncias que determinam o vaJor da renda, realiza-se 

trianualmente. 

5. A renda atualizada e revi"sta e devida no segundo mes subsequente a data da rece~ao, pelo arrendatario, 

da comunicayfto do senhorio com o respetivo valor. 
6. 0 arrendatario deve entregar A Camara Municipal a declara~ilo atualizada dos rendimentos e elementos 
de identifica9ao do respetivo agregado familiar, em como quaisquer outros elementos que esta solicite, no 

prazo maximo de 30 dias a contar da notificac;:iio. 

VI Clausula 
(Uso Habitacional) 

1. 0 fogo arrendado, destina-se exclusivamente a babitaylto permanente do arrendatario e do respetivo 

agregado familiar registado, constante na clausula I no 2, do presente contrato, nllo sendo permitido uso 

diverso daquela a que se destina. 
2. A residBncia de outras pessoas nllo autorizadas no fogo arrendado, com exceyllo do crescimento natural 

da familia, que nilo conste no no 2 da clausula r, esta dependente de previa autoriza9l'lo municipal, sendo 

obrigatoriamente contabilizados para efeitos de fixa~11o da renda, os rendimentos dessas pessoas, ao 

momento da sua atualizayllo. 

3. E proibida a hospedagem, a subloca~ao, total ou parcial, a cessao onerosa ou gratuita do arrendado, bern 
como a coabitayi\o de quaisquer outras pessoas estranhas ao agregado familiar a quem a casa foi atrib\Jida, 

exceto fami!iares pr6ximos, desde que devidamente justificada e autorizada de forma expressa pe1o 

Municipio de Ponte de Lima, sob pena de imediata a~!o de despejo. 
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4. Ap6s audi~~o do interessado, o senhorio pode resolver o contrato e atribuir outra habita~ao ao 
arrendatario, no mesmo concelho da anterior habita~ao ou em concelho limftrofe, nos casos de 
desadequaytlo supervenicnte da habita~ao ao agregado familiar ou de necessidade de desocupa~ao da 
mesma por razOes de gestllo do seu parque habitacional, nomcadamente para efeitos de reabilitac;ao do 
edificado. 
5. A comunica~ao do senhorio relativa a resolu~ao do contrato e realizada nos termos do n.0 7 do artigo 9.0 

ou do n.o 5 do artigo 10.0 do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.0 6/2006, 
de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.0 31/2012, de 14 de agosto, com identifica~lio da morada da nova 
habita~lio, mcn~ao a obrigac;ao de desocupayao e entrega da habitaylio e ao praz,o fixado para o efeito, nunca 
inferior a 90 dias. bern como referencia a consequencia do nao cumprimento daquela obrigaytlo. 
6. A recusa ou falta de resposta do arrendatario a comunicay!io refer ida no numero anterior no prazo fixado 
toma exiglvel a desocupayao e a entrega da habitayilO, constituindo aquela comunica~ao fundamento 
bastante para o despejo. 

VllCh\usula 
(Ausendas do Arrendatario) 

l.O arrendatario eo seu agregado fami liar, devem utilizar a babitayao efetivamente para o fLm contratado 
e em permanencia, n!lo podendo, ausentar-se por tun perfodo superior a 6 meses, sob pena de ser 
considerado renuncia ao arrendamento, nos termos da clausula XVI. 
2.Constitui exceyao ao disposto no numero anterior, as aus€ncias nas situay~es previstas no artigo 1072° do 
C6digo Civil, desde que a ausencia tenha sido previamente comunicada pelo arrendatario, e autorizada por 
escrito por parte da Cfunara Municipal. 

VIll Chiusula 
(Direitos do Arrendatario) 

1.0 arrendatario tern direito a fruic;lio e correta utiliza~ilo da habita9ao que lbe foi atribuida e das partes 
comuns. 
2.0 arrendatario e seu agregado familiar t~m dircto a participar ern a9oes que promovarn a organiza~o de 
moradores. 

IX Chiusula 
(Deveres do Arrendatano) 

Silo deveres do arrendatario, scm prejui7..0 de outros que resultern da lei: 
I - Fomecer a CAmara Municipal, a todo o tempo, quaisquer docurnentos e esclarecimentos 

necessarios para a instrucao e/ou atualizac;llo do respetivo processo. 
2 - Promover a i.nstala~lio dos contadores de agua, de gas e de energia eletrica, cujas despesas, bern 

como as dos respetivos consumos, sao da sua conta. 
3 - Pagar a renda, no quantitativo, no local e no prazo devidos. 
4 - Conservar, no estado em que atualmente se encontram, a instalac;ao eletrica bem como todas 

as canalizac;~es de gas c de esgotos e o esquentador a gas, pagando, por sua conta, as repara~lics que se 
tomarem necessarias por efeito de inctlria ou de utiliza~o indevidas das mesmas. 

5 - Facultar aos representantes da Cfunara Municipal, devidamente credenciados, o 8cesso 80 fogo 
arrend8dO para fiscaliza~ao ou realizac;ao de obras no mesmo. 

6 - Manter a habitayi'io em adcquadas condi~oes de higiene, seguran9a e salubridade e efetuar 
pequenas repara~Oes que assegurem a manutenc;ao do fogo em boas condic;lles de habitabilidade. 

7 - Manter as zonas de circula~flo e de acesso 80 fogo desimpedidas e em adequadas condic;6es de 
higiene. 

8- Proceder a desinfestac;ilo da habitayao, caso se tome necessario. 
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9 - Ocupar o fogo no prazo maximo de wn mes ap6s a assinatura do contrato de arrendamento, 
salvo justifica~ilo aceite pel a C§mara Municipal. 

10 - Cada arrendatario na proportylto da permilagem do seu apartamento, sera responsavel pelas 
despesas de eletricidade, agua e limpeza, que sejam utilizados nas zonas comuns do ediflcio, devendo para 
isso associar-se para efeitos de gestao do condominio por blocos. 

ll - Curnprir o que determinam os regulamentos e posturas municipais e demais Jegislaviio 
aplicavel, sendo expressamentc proibido: 

a) Estender roupa para secar, em locais situados sobre a via publica, causando inc6modos de algum 
modo, aos moradores dos andares inferiores ou transeuntes; 

b) Lan~ar sobre telhados, para quaisquer lugarcs publicos e logradouros, lixos ou reslduos de 
qualquer especie; 

c) Lan~ar das janelas, sacadas ou varandas, sacos do lixo e outros objetos, ainda que com a inteny!lo 
de recolha pelos servivos de higiene e limpeza; 

d) Lanvar ou abandonar na via publica, objetos cortantes ou contundentes, como frascos, latas, 
garrafas e vidros em geral, que possam constituir perigo para a circula~ilo de pessoas, velculos e animais; 

e) Efetuar despejos para a via publica, de aguas sujas provenientes de lavagens, matedas fecais, 
cinuts, 6leos ou quaisquer ingredientes perigosos ou t6xicos; 

f) Despejar ou lan~ar sobre telbados ou qualquer outro tipo de logradouro privado, quaisquer 
imundlcics, rcsiduos ou llquidos que possam exalar cheiros inc6modos ou afetar a salubridade publica ou 
das edificatyOes em que se encontrem e suas imediatyeles; 

g) Nao utilizar para seu uso exclusivo, os espa~os comtms dos ediflcios e terrenos envolventes, 
nao construindo, galinheiros, coelheiras, pombais. ou qualquer outro tipo de edifica'raO precana: 

h) Regar flores em varandas, jane las ou quaisquer outros locais, de modo a que a agua possa cair 
na via pitblica, entre as 8,00 e as 22,00 horas: 

i) Colocar vasos ou outros objetos nos peitoris das janelas ou varandas, de forma a que possam por 
em risco a integridade fisica dos transeuntes; 

j) Nllo perturbar, por quaJquer forma a tranquilidade do ediflcio, designadamente atraves de 
aparelhos recetores de radio e televisl\o e aparelhos similares, devendo, como tal, ser moderado o volume 
dos sons dos mesmos; 

k) Nllo provocar, participar ou de qualquer modo intervir em desacatos e conflitos ou causar 
barulhos que ponham em causa a tranquilidade e o bem-estar dos restantes moradores, obrigando-se a 
respeitar as normas constantes no Regulamento Geral de Ruido. 

I) Ter sobre os telhados, varandas ou terratyos, bern como nos logradouros do predio, quaisquer 
capoeiras, gaiolas ou alojamento de animais; 

m) Colocar objetos nas sanitas e canos de esgotamento de aguas, que pela sua natureza ou 
consist8ncia, possam vir a impedir o normal funcionamento da redc de esgotos; 

n) Dar uso dlierente, daquele a que se destinam, aos acess6rios e dispositivos de que as casas sao 
dotadas, e provoquem a sua degrada~rio, nomeadamente lavat6rios, bides e banheiras; 

o) Fazer fogueiras nos logradouros; 
p) Abandonar veiculos fora de circula~ao, nas imediaveles das habitave!es; 
q) Colocar vasos com flores, bicicletas, motorizadas ou carrinhos de bebe, nas zonas comuns das 

habita~oes; 

r) Conservar na habita~llo, incluindo os espayos adjacentes, animais de cria~llo (nomeadamente 
galinhas, coelhos, aves canoras, pombas. etc.) porque podem incomodar os vizinhos ou causar danos. 

s) Usar ou consentir a utiliza~ao da habitavl'io para fim diverso daquele a que csta se destina, 
nomeadamente, a pn\tica de cultos, reunir>es numerosas e ou, praticas ilfcitas, que provoquem escandalo 
publico. ou que provoquem perturbavoes e conflitos, na normal convivencia dos moradores. 

X Chiusula 
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(Obrlga~lies do Arrendatario) 
Sem prejuizo das demais obriga9Bes previstas na lei e no contrato, cabe ao arrendatario com contrato de 
arrendamento apoiado: 

a) Efetuar as comunica~Ges e prestar as informacocs ao senhorio obrigat6rias nos termos da lei, 
designadamente as relativas a impedimentos e a composiyao e rendimentos do seu agrcgado familiar; 

b) Utilizar a babitac~o em permanencia, n!io se ausentando, nem o pr6prio nem o seu agregado 
familiar, por um perfodo seguido superior a seis meses, exceto nas situaylles previstas no artigo 1072.0 do 
C6digo Civil comunicadas e comprovadas, por escrito, junto do senhorio, no praz.o maximo de seis meses 
a contar do infcio do facto que detenninou a situacilo de auscncla; 

c) Avisar imediatamente o senhorio sempre que tenha conhecimento de qualqucr facto ou ato 
relacionado com a habitac~o suscetlvel de causar danos a mesma e ou de por em perigo pessoas ou bens; 

d) Nllo realizar obras na habitaca:o scm previa autorizavao escrita do senhorio. 

XI Chiusula 
(Danos na Habita~Ao) 

l. No tenno do contrato de arrendamonto, o inquilino restituira o fogo limpo, com todas as portas, chaves, 
vidros, instala90es, canalizacoes. acess6rios e d.ispositivos elt~tricos. sem deteriora90es, salvo as inercntes 
ao seu uso normal. 
2. No ato de entrega das chaves a Camara Municipal, o inquilino devera indicar o novo endere9o a contactar, 
no sentido de se I he poder debitar qualquer despcsa com a reparavao de anomalias detetadas posteriormente, 
caso a responsabilidade pelas mesmas lhe seja imputavel. 
3. Se, aquando do acesso a habitayllo pelo senhorio subsequente a qualquer caso de ccssayfto do contrato, 
houver evidencia de danos na habitac!lo, de realizavao de obras nl'io autori%8das ou de n!o realizayllo das 
obras exigidas ao arrendatA.rio nos termos da lei ou do contrato, o senhorio tern o direito de exigir o 
pagamento das despesas por si efetuadas com a realizayao das obras necessaries para rcposiclio da habitavao 
na'> condivoes iniciais, acrescidas de 25 %. 

XllCiausula 
(Obras ou Benfeitorias) 

l. 0 arrendatario nao podera cfetuar na habita9ao quaisquer obras, nern por qualquer fonna alterar as suas 
caracterlsticas, sem o consentimento escrito da CAmara Municipal. 
2. As obras e benfeitorias efetuadas no interior da habitayllo, com ou sem autorizar;!o expressa do senhorio, 
incorporam aquela, olio podendo ser levantadas, e nilo dilo dlreito a qualquer indemnizayllo, quando findar 
a ocupaytlo da mesma. 
3. No caso de violavao do disposto no numero acima referido, o inquilino sera notificado para repor, em 
prazo certo, o fogo no seu estado anterior. Se nao o fizer, podcra a Camara Municipal resolver o contrato 
de arrendarnento, sern prejuizo da responsabilidade do inquilino, pelas despesas que h~a que fazer, para 
repor o fogo arrendado na situac!io em que se encontrava, antes das obras. 

XlllChiusula 
(Transmissllo por Dlv6rclo) 

1 - Obtido o div6rcio ou a separacno judicial de pessoas e bens, o direito ao arrendamento transrnite·se, por 
meio de novo contrato, a favor do c6njuge do arreodatario por decisao do tribunal nesse seoHdo. 
2 - A transfcrencia do direito ao arrendamonto para o conjuge do arrendatario, por efcito de decisllo judicial, 
tern sempre que ser comunicada e devidamente comprovada A Camara Municipal de Ponte de Lima. 

XIV CIAusula 
(Transmissilo por Morte) 

1 - 0 contrato de arrcndarnento nao caduca por morte do primitivo arrendatario quando lhe sobreviva: 
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a) Conjugc com resid8ncia no locado; 
b) Pessoa que com ele vivesse em uniHo de facto hA mais de dois anos, com resid8ncia no locado; 
c) Ascendente em 1° grau que com ele convivesse ba mais de urn ano; 
d) Filho ou enteado com menos de 1 ano de idade ou que com ele convivesse hA mais de urn ano e seja 
menor de idade ou, tendo idade inferior a 26 anos, frequente o ll.o ou 12.o ano de escolaridade ou 
estabelecimento de ensino medio ou superior; 
e) Filho ou enteado, que com e1e convivesse ha mais de urn ano, portador de deficiencia com grau 
comprovado de incapacidade superior a 60%. 
2 • Nos casos do numero anterior, a posi~ao do arrendatfuio transmite-se, pela ordem das respetivas alineas, 
as pcssoas nelas referidas, preferindo, em igualdadc de condiyCSes, sucessivamente, o ascendentc, fiU1o ou 
enteado mais vellio. 
3 • 0 direito a transmissllo previsto nos numcros anteriores nao se verifica se, a data da morte do 
arrendatario, o titular desse direito river outra casa, pr6pria ou arrendada, no tcrrit6rio nacional, adequada 
ao seu agregado familiar e suscetfvel de scr utilizada de imediato. 
4 - Sem prejuizo do disposto no nfunero seguinte, quando ao arrendatario sobreviva rnais de um ascendente, 
ba transmissllo por morte entre eles. 
5 - Quando a posiyllo do arrendatario se Lransmita para ascendente com idade inferior a 65 anos a data da 
morte do arrendatario, o contrato fica submetido ao NRAU, aplicando-se, na falta de acordo entre as partes, 
o disposto para os contratos com prazo cerro, pe1o perfodo de 2 anos. 
6 ~ Salvo no caso previsto na aline a e) do n. 0 1, quando a posi~~o do arrendatario se transmita para fi lho ou 
enteado nos terrnos da alfnea d) do mesmo numero, o contrato fica submetido ao NRAU na data ern que 
aquele adquirir a maioridade ou, caso fi'equente o J 1.0 ou o 12.0 anode escolaridade ou de cursos de ensino 
p6s-secundario nilo superior ou de ensino superior, na data em que perfizer 26 anos, aplicando-se, na falta 
de acordo entre as partes, o disposto para os contratos com prazo certo, pelo periodo de 2 anos. 

XVCh\usula 
(Resolu~io pclo Senborio) 

1. Alem de outras causas de resolu~ao previstas no NRAU e na lei n.0 81/2014, de 19 de dezcmbro, 

constituem catasas de resoluQao do contrato de arrendamento apoiado pelo senhorio: 
a) 0 incumprimento de qualquer das obrigayt'5es previstas no artigo anterior pelo arrendatario ou 

pelas pessoas do seu agregado familiar; 
b) 0 conhecimento pelo senhorio da cxjstencia de uma das situay(ies de impedimenta previstas 

no artigo I 0.0 do Regulamento de Habita9lio Social do Municipio de Ponte de Lima; 
c) A presta9ii0 de falsas declara~t'5es por qualquer elemento do agregado familiar, de forma 

expressa ou por omissao, sobre os rendimentos ou sobre factos e requisites detenninantes para o 

acesso ou manuten9ao do arrendamento; 
d) A pennanencia na habita~lio, por periodo superior a um mes, de pessoa que nao pertcnrya ao 
agregado familiar, sem autorizayao pr6via do senhorio. 
2. Nos casos das alfm~as do nUmero anterior, do artigo 16.0 da lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro 

e do n.0 2 do artigo 1084.0 do C6digo Civil, a resoluQilo do contrato de arrendamento pelo senhorio 

opera por cornunicayao deste ao arrendatario, onde fundamentadamente invoque a respetiva 
causa, ap6s audiQao do interessado. 
3. Na comunica9~0 refer ida no nurnero anterior, o senhorio deve fixar o prazo, no minimo de 60 
dias, para a desocupa~ao e entrega voluntaria da habitay~o. nao caducando o seu direito a 
resolu9ao do contrato ainda que o arrendatario ponha fim a causa que a fundamentou. 

XVI Clausula 
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(Cessa~ilo do Contrato por Renuncia) 
1. Considera -sc haver ren{mcia do arrcndatario ao arrendamento da habita~ao quando osta nao 
seja usada por ele ou pelo agregado familiar por periodo seguido superior a seis meses a conta.r 

da data da primeira comunica~ao do senhorio, de entre as referidas na aHnea a) do numero 
seguinte. 

2. Sem prejuizo do disposto na alinea b) do artigo 32° do Regulamento de Habita~iio Social do 
Municipio de Ponte de Lima, considera -se nao uso da habitac;:ao a situa~ao em que, dentro do 

periodo mfnimo de seis meses, se verifiquem cumulativamente as seguintes condi~Bcs: 
a) Tenham sido realizadas pelo monos tr~s tentativas, com intervalo minimo de duas semanas 

entre cada uma delas, de entrega de comunicayao na pessoa do arrendatario ou de elemento do 
agregado familiar, consoante for o caso, por rcpresentante do senhorio devidamente identificado 
e a entrega tenha resultado impossivel por aus8ncia dos mesmos; 

b) Tcnha sido aflXado aviso na porta da entrada da habita9ao, pelo periodo ri:Urumo de 30 dias, de 
conteudo id~ntico ao da comunic~ao; 

c) Os registos do fomecimento de servi'ros essenciais de agua e eletricidade evidenciarem a 
ausencia de contratos de fornecimento ou de consumos relativamente ao locado, nos tennos do 
n.0 2 do artigo 33.0 da Lei 81/2014 de 19 de Dezembro. 
3. A comunica9lio eo aviso devem referir: 

a) Que o senhorio tern conhecimento do nao uso da habita9ao por parte do arrendatario ou do 
agregado familiar, consoante for o caso; 

b) Que o nao uso da habita9lio por periodo superior a seis meses a contar da data da primeira 
tentativa de contacto pessoal, ali indicada, constitui rentmcia ao arrendamento e determina a 

cessa~ao do contrato; 
c) 0 prazo, no minimo de 30 dias, do que o arrendatario e os elementos do seu agregado familiar 

dispaem, ap6s o decurso dos seis meses, para procederem a desocupayao c entrega voluntaria da 
habita9lio, livre de pessoas e bens. 
4. A cessac;:ao do contrato opera no tenno do prazo de seis meses a contar da data da primeira 

tentativa de contacto pessoal referida na alfnea a) do n.0 2 e confcre ao senhorio o direito de tornar 

posse do locado e de considerar abandonados a seu favor os bens m6veis nele cxistentes, ap6s o 
decurso do prazo de 30 dias referido na atinea c) do numero anterior. 

XVII Chiusula 
(Dcspejo) 

1 - Caso nao seja cumprida voluntariarnente a obriga~o de desocupa9ao e entrega da habita~ao 
a entidade detentora da mesma referida no n.0 1 do artigo 2.0 do Regulamento de Habita~iio Social 
do Municipio de Ponte de Lima, cabe a essa entidade ordenar c mandar executar o despejo, 
podendo, para o efeito, rcquisitar as autoridades policiais competentes. 

2 - Sao da competencia dos dirigentes maximos, dos conselhos de administravao ou dos 6rgiios 
executives das entidades refcridas no n.0 1 do artigo 2.0 do Regulamento de Habita9ao Social do 

Municipio de Ponte de Lima, consoante foro caso, as decisoes relativas ao despejo, scm prejufzo 
da possibilidade de delcgayao. 

3 - Quando o despejo tenha por fundamento a falta de pagamcnto de rendas, encargos ou 
despesas, a decisao de promoyao da correspondente execw;:ao deve ser tomada em simultaneo 
com a decisao do despejo. 
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4 - Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer beos m6veis dcixados na habita~ao, ap6s 
qualquer forma de cessa~4o do contrato e tomada de posse pelo senhorio, s~o considerados 
abandonados a favor deste, que delcs pode dispor de forma onerosa ou gratuita, Stlm direito a 
qualquer compensa~ao por parte do arrendatario. 

XVDI Clausula 
(Resolu~i'io de contra to de Arrendamento) 

I.Constituem fundamentos de resolu~ao de contrato de arrendamento, para alem dos consignados no Novo 
Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), C6digo Civile novo Regime de Arrendamcnto Apoiado, Lei 
n° 81/2014 de 19 de dezembro, os factos seguintes: 

a) 0 incmnprimento por parte do arrendatario ou pelas pessoas do scu agregado familiar, de 
qualquer das obriga~5es impostas no prcsentc contrato de arrendamento; 

b) Ser arrendatario ou proprietario de outra habita~ao; 

c) A prestayllo de falsas declaraylles por qualquer membro do agregado familiar, de forma expressa 
ou por omissao, sobre os rendimcntos ou sobre factos e requisitos deterrujnantes para o accsso ou 
manutent;:ao do arrendamento; 

d) Permitir a pennanencia na habitayao, de pessoa que nao pertenya ao agregado familiar, sem 
autorizayilO previa do senhorio; 

e) A recusa ou falta da resposta do arrendatario no prazo concedido para o efeito, nas situa90es de 
desadequay!lo de tipologia de habitayllo ao agregado familiar, nos termos do n<~ 4 ao n° 6 da clausula VI; 

t) 0 incumprimento do pagamento da rends corresponde a mora igual ou superior a do is mescs. 

XIX Chiusula 
(Interpreta~Ao, Duvidas e Omissoes eo Precnchimento de Lacunas) 

Sem prejufzo da lcgislaJ,:ilo aplicavcl, a interpretay!to, as duvidas, os casos omissos e o prccnchimento de 
lacunas ao presente Regulamento serao resolvidos pela Camara Municipal. 

PaJ,:os do Concelho de Ponte de Lima, de de 201 , 

PRIMEIRO OUTORGANTE: 

SEGUNDO OUTORGANTE: 
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Municipio de Ponte de Lima 
Camara Municipal 

Aditamento ao contrato de Arrendamento 

Entre: 
1.0 0 Municipio de Ponte de Lima, pessoa coletiva de direito publico, com sede em Ponte de 
Lima, na Praya da Republica, possoa coletiva n° representado pelo Scnhor 
Vereador do Pelouro ad1ante designado por Primeiro Outorgante; 
2.0 contribuinte fiscal no (estado 
civil) cartao de cidadao , contribuinte n° residente(s) 
no fogo objcto do presente contrato, adiante designados por Segundos Outorgantes; 

FOI AJUSTADO E RECIPROCAMENTE ACETTE PELOS OUTORGANTES, 0 
ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CELEBRADO EM 
----• DE ACORDO COM 0 NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO APOIADO, 
APROVADO PELA LEJ N° 81/2014 DE 19 DE DEZEMBRO, MANTENDO-SE EM 
VIGORE INALTERADAS TODAS AS REST ANTES CLAUSULAS: 

I 
0 im6vel arrendado ao Segundo Outorgante, dcstina-se exclusivamente ao uso habitacional do 
arrendatario e seu agregado familiar composto pelos seguintes elementos: 

(identifica~ao ), NIF e grau de 
Parentesco ------

Ponte de Lima, (data) 

0 Primeiro Outorgante 

0 Segundo Outorgante 
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