
           
CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

 
 

EDITAL 
 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, torna público que a 
Câmara Municipal de Vagos, na sua Reunião de Câmara de 05 de março de 2013, deliberou 
abrir concurso para a atribuição de 3 fogos de habitação social, de acordo com as disposições do 
Decreto - Regulamentar nº 50/77, de 11 de Agosto, nas condições seguintes: 
 
a)  

Nº de fogos Tipologia Características Morada Renda a aplicar
 

 
3 

 
1 – T2 
2 – T3 

 
Apartamentos 

Blocos B, D 

 
Bairro Dr. 

Pedro 
Guimarães    
3840 Vagos 

 
De acordo com 
o Decreto-Lei 
n.º 166/93 de 7 

de Maio 
 

 
b) Podem candidatar-se à atribuição dos fogos os agregados familiares que residam no 
Concelho de Vagos. 
c) Podem concorrer os cidadãos nacionais maiores ou emancipados, com uma composição do 
agregado familiar de 2, 3, 4, 5 e 6 elementos, cujo Rendimento Mensal Bruto Máximo per 
capita, seja de 727,50, 606,25, 485,00, 436,50 e 388,00 euros respectivamente. 
d) Podem ainda concorrer os arrendatários de habitação social do Concelho de Vagos, sob 
condição de entrega do fogo já arrendado e desde que se encontrem nas situações previstas no 
n.3, do Artigo 3.º do Decreto-Regulamentar n.º 50/77 de 11 de Agosto, ou cujas condições 
habitacionais do fogo que ocupam comprometam a segurança e o conforto do agregado que nele 
habita. 
e) Os fogos serão disponibilizados em regime de arrendamento, e a renda será fixada de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, diploma legal que rege a renda apoiada. 
f) Os fogos serão atribuídos por concurso de classificação. 
g) O concurso encontra-se aberto de 02 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013, e é válido 
por um ano para os fogos que ficarem disponíveis no Município.  
h) O Boletim de Inscrição, o Questionário e o Programa do Concurso, poderão ser levantados 
no Serviço de Atendimento ou no Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Vagos, 
sendo que a entrega do Boletim e do Questionário decorrerá no edifício da Câmara Municipal 
de Vagos, no Serviço de Ação Social, em horário de expediente e dentro do prazo fixado. 
 
 Para se constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares públicos de estilo. 
 

Paços do Concelho de Vagos 
 

20 de março de 2013  
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vagos 
 
 

______________________________________ 
(Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz) 


