
Novo Regime do 

Arrendamento 

Apoiado 
(Lei 81/2014 de 19 de dezembro) 

Para obter mais informações, contacte os  
Serviços Sociais Municipais. 

 

Estamos no Centro de Apoio à 
Comunidade,   

na Rua Serpa Pinto, n.º 29 

8150-164 São Brás de Alportel 

Telefone - 289 840 020 

HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL  

INFORMAÇÃO AOS ARRENDATÁRIOS DE 

HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL  

São Brás de Alportel  

 

MAIS INFORMAÇÕES:  

 

EXEMPLO 1  

Agregado familiar composto por 5 elementos: 
 

Arrendatário— Desempregado, sem rendimentos 

Companheira—Empregada, salário de 505,00€/mês 

Filho adulto — 28 anos, deficiente, desempregado, sem 

rendimentos 

Filho adulto— 27 anos, empregado em part-time, salário 

de 250,00€/mês  

Filho menor— 15 anos, estudante. 

 

RAB (Rendimento Anual Bruto—soma de todos os  

rendimentos anuais de todos os elementos do agregado 

familiar) =  10.570,00€ 

 

RMB (Rendimento Mensal Bruto—rendimento anual a 

dividir por 12 meses)  = 10.570,00€/12 = 880,83€ 

 

RMC (Rendimento Mensal Corrigido—rendimento  

mensal deduzido dos seguintes valores: 0.1 dependente; 

0.1 deficiente, 0.14 fator de capitação) 

= RMB (880,83€) - ((0,1x419,22€) +  (0,1x419,22€) + 

(0.14x419,22 €)) = 738,30€ 

 

T (Taxa de esforço) = 0,067 
 

T x RMC/IAS = 0,067 x 738,30 €/419,22€ = 0,118 
 

Renda Mensal = 0,118 x RMC  (738,30 €) =  87,12€ 

 

 

EXEMPLO 2  

Agregado familiar composto por 1 elemento: 
 

Arrendatário— Idoso, 70 anos, pensão de reforma 382,00€/

mês 
 

RAB (Rendimento Anual Bruto—soma de todos os  

rendimentos anuais de todos os elementos do agregado 

familiar) =  5.348,00€ 
 

RMB (Rendimento Mensal Bruto—rendimento anual a  

dividir por 12 meses)  = 5.348,00€/12 = 445,67€ 
 

RMC (Rendimento Mensal Corrigido—rendimento mensal 

deduzido dos seguintes valores: 0.05 idade igual ou  

superior a 65 anos) 

= RMB (445,67€) - (0,05x419,22€) = 424,71€ 
 

T (Taxa de esforço) = 0,067 
 

T x RMC/IAS = 0,067 x 424,71€/419,22€ = 0,068 
 

Renda Mensal = 0,068 x RMC  (424,71€) =  28,88€ 

 



 

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO APOIADO  

O novo Regime Aplica-se a todas as habitações atribuídas 

por entidades públicas, cujas rendas são calculadas em  

função do rendimento do agregado familiar . 

Neste sentido, todos os contratos de arrendamento de  

habitação social celebrados com a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel encontram-se abrangidos por este regime e 

serão introduzidas as alterações necessárias para que se 

adequem à nova legislação. 

 

CÁLCULO DA RENDA (NOVA FORMULA)  

O cálculo do valor da renda no Novo Regime do Arrendamento 

Apoiado é obtido através da aplicação da taxa de esforço de 

0,067 ao rendimento mensal corrigido (RMC) do agregado 

familiar.  

O RMC é calculado tendo em consideração o Rendimento 

Mensal Bruto, ao qual se deduz uma quantia correspondente 

ao IAS sobre cada um dos seguintes fatores: 

 0,1 pelo primeiro dependente; 

 0,15 pelo segundo dependente; 

 0,20 por cada um dos dependentes seguintes; 

 0,1 por cada deficiente; 

 0,05 por cada elemento com idade igual ou superior a 65 

anos; 

 Uma percentagem do fator de capitação (número de ele-

mentos do agregado familiar). 

 

RENDA MÍNIMA E MÁXIMA  

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel estabeleceu uma 

renda mínima, cujo valor equivale a 2,5% do IAS, situando-se 

nos 10,50€. 

O IAS (Indexante dos Apoios Sociais) em 2015 é de 419,22 €. 

A renda máxima corresponde ao valor da Renda Condiciona-

da (Lei 80/2015 de 19 de dezembro). 

 

ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DA RENDA  

A autarquia optou por manter a reavaliação das   

circunstâncias que determinam o valor das rendas do seu 

parque habitacional, com uma periodicidade anual, para  

poder ajustar melhor os valores às realidades das famílias. 

Para além desta reavaliação, podem os arrendatários solici-

tar a revisão da renda sempre que se verifiquem alterações 

na composição e/ou rendimentos do seu agregado familiar. 

 

OBRIGAÇÕES DOS ARRENDATÁRIOS  

 Os direitos e deveres dos arrendatários estão con-

templados no Regulamento Municipal de Habitação 

Social.  

 Destacamos alguns dos deveres: 

 Manter atualizada a informação acerca da composi-

ção e rendimentos do agregado familiar,  

comunicando no prazo de 30 dias qualquer alteração 

que se verifique; 

 Utilizar a habitação atribuída de forma permanente, 

não se ausentando da mesma por um período superi-

or a 6 meses. 

 

IMPEDIMENTOS  

 Os arrendatários não podem ser proprietários,  

usufrutuários, arrendatários ou detentores, a outro 

título, de prédio urbano ou fração autónoma destina-

da a habitação; 

 Não podem estar a usufruir de outros apoios financei-

ros públicos para fins habitacionais; 

 Prestar falsas declarações ou omitir informações rele-

vantes.  

 

Encontramo-nos ao vosso dispor para  

quaisquer esclarecimentos que a este  

respeito entendam necessários. 

 REGULAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  

Ao abrigo do novo regime de arrendamento apoiado, a  

Câmara Municipal de São Brás de Alportel elaborou o  

regulamento de habitação social municipal, que se encontra 

disponível para consulta. 

Com este instrumento, pretendeu a autarquia dotar o  

parque habitacional municipal de um conjunto de regras 

que permitam a salvaguarda dos direitos e deveres dos  

inquilinos e do município, uniformizando os procedimentos 

de acesso, atribuição e utilização das habitações.  


