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REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL 

PREÂMBULO 

A Comissão Municipal da Habitação de São Brás de Alportel, adiante designada por CMH, foi 

constituída em 30 de Junho de 1999, por deliberação unânime da Assembleia Municipal. 

Consiste numa instância de orientação e consulta, a nível municipal, da política habitacional. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Noção e Objetivos 

O objetivo principal da Comissão Municipal e Habitação é promover a coordenação das políticas 

habitacionais, analisando e acompanhando as estratégias de intervenção nesta área. 

Artigo 2º 

Objeto 

O presente regulamento define os princípios, as finalidades e objetivos da CMH, bem como a 

constituição, funcionamento e competências dos seus Órgãos. 

Artigo 3º 

Natureza e âmbito territorial 

1- A CMH é o órgão que analisa e emite parecer sobre as decisões tomadas pela Divisão da 

Educação, Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, (DESCAD), relativas à Habitação Social 

Municipal de São Brás de Alportel. 

2-O âmbito territorial da CMH, corresponde ao da área geográfica do Município de São Brás de 

Alportel. 
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Artigo 4º 

Composição da CMH 

1. A CMH integra: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, e na sua ausência, o 

Vereador da Ação Social e Habitação, que preside; 

b) O presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; 

c) O Delegado de Saúde Concelhio;  

d) Um representante de cada partido político com assento na Assembleia Municipal 

e) Um representante do Centro de Distrital da Segurança Social de Faro; 

f) Um representante da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel; 

g) Um representante do Exército de Salvação. 

2. A CMH pode ainda integrar, por convite, representantes de outras entidades que 

intervenham no âmbito da habitação, sem direito a voto. 

Artigo 5º 

Competências da CMH 

Compete à Comissão Municipal de Habitação: 

a) Aprovar o regulamento interno da CMH; 

b) Apresentar propostas de intervenção de cariz habitacional à Câmara Municipal para 

futura deliberação; 

c) Analisar e apurar o diagnóstico de necessidades habitacionais do Concelho; 

d) Conhecer os projetos, protocolos e acordos de cooperação de cariz habitacional 

celebrados entre a Câmara Municipal e outras Entidades. 

Artigo 6º 

Funcionamento da CMH 

1. A CMH reúne semestralmente, e extraordinariamente sempre que necessário. 
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2. As reuniões são convocadas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador 

com responsabilidade na área da habitação, através de convocatória, com dez dias de 

antecedência, a cada um dos membros da Comissão com a respetiva ordem de 

trabalhos e demais documentação a apreciar. 

3. A reunião inicia-se com a presença de mais de metade dos membros, ou quinze 

minutos após a hora marcada na convocatória com qualquer nº de elementos 

presentes. 

4. Em todas as reuniões existe um período antes da ordem do dia, onde os membros 

presentes podem apresentar as suas propostas e/ou informações relativas à habitação 

Social. 

5. Cada membro presente tem direito a um voto e a Comissão delibera, sempre que 

necessário, por maioria de votos, sendo que em caso de empate, o presidente tem voto 

de qualidade. As abstenções não contam para o apuramento da maioria. 

6. Os atos de cada reunião, são obrigatoriamente inscritos em acta que em anexo tem 

arquivado a respetiva folha de presenças, propostas, informações e outra 

documentação. 

7. A proposta da ata/minuta é lida no início da reunião seguinte, e assinada pelos 

presentes na reunião a que respeita. Caso haja alguma proposta de alteração, poderá 

ser feita na hora. 

8. A reunião é presidida pelo Presidente da Câmara, ou na sua ausência pelo Vereador da 

Ação Social e Habitação. 

Artigo 7º 

Apoio administrativo, financeiro e logístico 

Os apoios administrativos, financeiros e logísticos necessários ao funcionamento das reuniões 

da CMH são assegurados pela Câmara Municipal. 

Artigo 8º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação em reunião de 

Comissão Municipal de Habitação. 

Aprovado em reunião da Comissão Municipal de Habitação de São Brás de Alportel, em 12 de 

agosto de 2010 


