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EDITAL 
 

 

Início do Procedimento de Elaboração do Regulamento da Habitação Social do Município de 

Mirandela 

 

 

Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, 

no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, em cumprimento e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do 

referido Diploma e no n.º 1 do artigo 98.º do C.P.A., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

informa que a Câmara Municipal de Mirandela deliberou, em reunião ordinária realizada no dia 26 

de abril de 2018, desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento da Habitação Social do 

Município de Mirandela, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, que tem início no dia seguinte à presente publicação. 

Considerando que o direito à habitação está Constitucionalmente reconhecido e que os municípios dispõem 

de atribuições, nomeadamente, nos domínios da ação social e da habitação, e que a prossecução de uma 

política social de habitação que promova o acesso à habitação das famílias carenciadas e sem recursos, 

combatendo as situações de precariedade habitacional e de emergência social em obediência aos princípios 

da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da imparcialidade e que esta é uma real preocupação e 

prioridade para o nosso concelho, 

O Município de Mirandela, no âmbito das suas atribuições de ação social, pretende proceder à elaboração de 

um Regulamento que estabeleça, designadamente, critérios objetivos de atribuição, bem como as condições 

de utilização e manutenção das habitações sociais propriedade do município, contribuindo, assim, para a 

transparência e rigor na atribuição daquelas e, simultaneamente, afigurando-se como uma ferramenta 

normativa que garanta melhor eficiência e eficácia na sua atribuição e gestão. 

Mais torna público que podem constituir-se como interessados no presente procedimento aqueles que, nos 

termos do n.º 1 do artigo 68.º do C.P.A., sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 

deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem 

como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses 

individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins. 

Os interessados podem constituir-se como tal e apresentar os seus contributos para a elaboração do projeto 

de Regulamento da Habitação Social do Município de Mirandela, até ao dia 21 de maio, por escrito para  

 

Largo do Município, 5370-288 Mirandela, ou através de correio eletrónico para 

gabinetejuridico@cmmirandela.pt. 

http://www.cm-mirandela.pt/
mailto:gabinetejuridico@cmmirandela.pt
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Para conhecimento geral publica-se o presente edital na Internet, no sítio institucional do Município de 

Mirandela, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA. 

 

 

 

Mirandela, 7 de maio de 2018 

 

 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, 

 

_______________________________ 

Júlia Rodrigues 

http://www.cm-mirandela.pt/

