
 

 

MUNICÍPIO DE MURÇA - CAMARA A MUNICIPAL 

 

Assunto: 

 
Abertura de procedimento para elaboração do Código Regulamentar dos 
Apoios Sociais do Município de Murça 

Proposta Subscrita pela Vereadora Vilma Pereira 

Divisão DAS 

Data 17.01.2019 

 

Considerandos Gerais: 

1. Habitação 

 O direito à habitação está consagrado no n.º 1 do artigo 65.º da Constituição da 
República Portuguesa e estabelece que «todos têm direito para si e para a sua 
família, a uma habitação de dimensões adequadas, em condições de higiene e 
conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar». O n.º 2 
deste preceito elenca um conjunto de tarefas/missões cometidas ao Estado no 
âmbito da habitação.  

 Muito embora o preceito constitucional atrás aludido, cabe em muitas situações 
às Autarquias Locais o assumir do cumprimento do mesmo, daí o seu papel 
determinante nesta matéria, pelo que caberá a estas, em conjunto com o Estado 
incentivar, programar, bem como implementar políticas concretas destinadas à 
resolução de problemas relacionados com a degradação habitacional e social. 

 A habitação condigna é uma área estratégica e fundamental ao desenvolvimento 

humano e da vida em comunidade e à promoção da competitividade e coesão dos 

territórios;  

 A habitação degradada é visivelmente, um dos fatores que mais contribui para o 
aumento de fenómenos de exclusão social e para a reprodução geracional de 
ciclos de pobreza, este apoio constitui um sério objetivo do Município de Murça. 
Importará ainda ter presente que a alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, consagra a habitação como umas das 
atribuições da responsabilidade dos Municípios. 

 Por outro lado, o citado diploma estabelece na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do 
anexo I, que constitui competência da Câmara Municipal «participar na 
prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 
em parceria com as entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 
regulamento municipal;». 

 Impõe-se deste modo, políticas de combate à pobreza e exclusão social, bem como 
a dignificação do direito à habitação com garantia de condições de higiene, 
conforto, preservação da intimidade pessoal e privacidade familiar. 

 Importa definir as normas e procedimentos relativos ao Apoio à Habitação Social 
no concelho de Murça, com vista á promoção da melhoria das condições 
habitacionais e com isso atenuar as desigualdades sociais.  

 



2. Bolsas de Estudo- Ensino Superior 

 Os Municípios enquanto órgãos de poder local têm por objetivo primordial a 
prossecução dos interesses próprios e comuns dos respetivos munícipes quer em 
termos individuais quer em termos de bem comum. Neste sentido existe uma 
priorização nas medidas de apoio ao desenvolvimento local e na opção por 
medidas de carácter social com o intuito de melhorar as condições de vida, bem 
como o desenvolvimento integral das populações residentes nos respetivos 
concelhos; 

 

 Para que cada cidadão possa vivenciar a plenitude da sua cidadania é necessário 
o desenvolvimento e aquisição de competências pessoais e sociais. A este 
processo de desenvolvimentos chamamos educação e esta não se esgota nos 
processos escolares, uma vez que estes tem essencialmente uma função de 
ensino pedagógico, no entanto, encontramos aí um pilar no processo de 
aprendizagem. 

 

 Quando se promove a educação e a formação, dos cidadãos, não se aposta apenas 
na valorização individual mas criam-se condições para a evolução da 
comunidade. O enriquecimento de cada um dos elementos da comunidade e a 
partilha do valor individualmente adquirido vai possibilitar o aumento da 
capacidade do conjunto em valorizar, promover e desenvolver os meios que tem 
à sua disposição. A educação não pode, desta forma, ser um ato isolado e só para 
alguns, antes pelo contrário é de responsabilidade coletiva a criação de condições 
que permitam o seu desenvolvimento eficaz. 

 

 O desenvolvimento comunitário e a coesão social obrigam à adoção de medidas 
que promovam a igualdade de oportunidades e incentivem o desenvolvimento 
de competências pessoais, sociais e profissionais. O capital humano e cultural 
são o garante de qualquer comunidade, sobrepondo-se a qualquer outra herança 
ou riqueza, tendo em conta a sua capacidade criativa e de adaptação constante; 

 A área da educação é assumidamente determinante na promoção crescimento e 
desenvolvimento social, pelo que se apresenta como uma das prioridades de 
intervenção e de apoio ao nível das políticas sociais locais. 
 

 

3. Apoio à aquisição de Medicação  

 A população idosa, pela sua carateristica social e realidade económica e 

financeira, nomeadamente pensões baixas, devem ser uma prioridade na 

intervenção dos Serviços de ação social do nosso Municipio; 

  O apoio na comparticipação na aquisição de medicamentos pode ser mais um 

instrumento para uma melhor qualidade de vida dos grupos mais desfavorecidos 

 

4. Fundo de Emergência Social 

 Pretende-se criar uma medida social, de apoio a famílias ou individuos em 

situação pontual de grave carencia económica emergente; 

 O apoio  poderá contemplar despesas, nomeadamente de saúde, educação, 

alimentação, energia, aquisição de eletrodomesticos e outros, que promovam a 

dignidade humana e o bem estar social minimo  

 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no artº 98 do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, propõe-se à 

Câmara Municipal se digne deliberar no sentido de Abertura de procedimento para elaboração do 



Código Regulamentar dos Apoios Sociais do Município de Murça, com a publicação na página da 

internet desta Câmara Municipal, bem como a colocação de editais nos lugares de estilo. 

 

A publicitação da iniciativa procedimental será efetuada no sitio institucional do 

Municipio, sendo que os interessados deverão constituir-se como tal, no procedimento, 

no prazo de 10 dias úteis, a contar da publicitação do aviso no “site” deste Município, 

com vista a apresentar os seus contributos para a elaboração do mencionado regulamento. 

 

Propôe-se, ainda, que a constituição como interessados, e a apresentação de contributos, 

possam ser formulados por escrito, através de correio eletrónico, por via postal, ou entrega 

pessoal (nos balcões de atendimento), devendo ser dirigidos ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Praça 5 de Outubro, 5090-112 Murça. 

 

Murça, 17, de Janeiro de 2019 

 

A Vereadora do Pelouro 

 

______________________________ 

(Vilma Cláudia Ribeiro Pereira, Drª) 

 


