
 
  Grupo Municipal Aveiro 

 

Proposta de recomendação 

Alteração do Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade 

do Município de Aveiro 

 

A Assembleia Municipal de Aveiro aprovou na sua sessão extraordinária de março de 2015 um 

novo regulamento municipal das habitações sociais propriedade do município de Aveiro. Na 

nota justificativa desse regulamento, publicada em Diário da República, é destacada como uma 

das justificações para o novo regulamento municipal a «recentíssima aprovação e publicação 

do novo regime do arrendamento apoiado para habitação» consubstanciada «no novo regime 

jurídico do arrendamento apoiado para habitação aprovado pela Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, que entrou em vigor no passado dia 1 de março de 2015». Ou seja, a nova lei de 

arrendamento apoiado aprovada pelo governo PSD/CDS-PP levou a autarquia aveirense a 

imediatamente após a sua entrada em vigor a alterar o correspondente regulamento 

municipal. 

De facto, o regulamento municipal transpõe as medidas as regras e os conceitos da lei do 

governo PSD/CDS-PP, aumentando as rendas, culpando e castigando os pobres, ilibando a 

autarquia de responsabilidades e transformando os bairros sociais em guetos. 

No passado dia 24 de agosto foi publicada em Diário da República a Lei n.º 32/2016 que 

procede à “Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que «estabelece o novo 

regime do arrendamento apoiado para habitação e revoga a Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e 

os Decretos -Leis n.ºs 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de maio»”. A lei entra em 

vigor no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao da sua publicação. 

A nova lei (32/2016) de arrendamento apoiado baixa as rendas e apresenta um conjunto de 

alterações à legislação que vão ao encontro da justiça social: a renda passa a ser calculada a 

partir do rendimento líquido do agregado (e não do bruto como é atualmente); introduz 

benefícios no cálculo das rendas para famílias monoparentais e para membros do agregado 

com mais de 65 anos; implementa uma taxa de esforço máxima de 23% (atualmente é de 

25%); o conceito de dependente alarga-se mesmo a quem não está a estudar; implementa que 

a habitação a atribuir deve adequar-se a pessoas com mobilidade reduzida; o conceito de 

mobilidade “forçada” é revogado (art. 16º) que refletia uma visão de habitação social como 

mera “casa de passagem” em bairros guetizados; altera as disposições sobre despejo que 

desequilibravam em prejuízo dos inquilinos; a transferência de habitação deixa de dar lugar a 



perda de contrato; as entidades locadoras passam a ter obrigações (e não apenas os 

locatários) nomeadamente ao nível da conservação. 

A lei aplica-se aos contratos previamente existentes e aos novos contratos pelo que se impõe 

uma alteração do correspondente regulamento municipal por uma questão legal mas também 

por uma questão de justiça social. 

A Câmara Municipal de Aveiro foi uma das primeiras no país a adaptar o seu regulamento 

municipal à lei do governo PSD/CDS-PP, tendo despoletado imediatamente o processo de 

revisão. Portanto, a alteração do regulamento municipal para estar em consonância com a 

nova lei n.º 32/2016 deve ser igualmente lesta. 

 

A Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 9 de setembro de 2016, 

delibera recomendar à Câmara Municipal de Aveiro: 

A revisão do Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de 

Aveiro no sentido de incorporar as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de 

agosto. 

 

O deputado municipal do Bloco de Esquerda, 

 

 

Aveiro, 2 de setembro de 2016 


