AVISO
CANDIDATURAS AO PROGRAMA HABITAR CASTELO BRANCO SOLIDÁRIO
O Município de Castelo Branco, no âmbito das suas atribuições e competências, nos domínios
da ação social, da habitação, da promoção do desenvolvimento, do ordenamento do território e
do urbanismo, instituiu o Programa Habitar Castelo Branco Solidário – Programa Municipal de
Apoio à Realização de Obras em Habitações Degradadas, que visa apoiar agregados familiares
carenciados, para a realização de obras nas respetivas habitações, que restaurem as condições de
segurança e de conforto.
Nestes termos avisam-se todos os interessados que estão abertas, a partir de 16 de maio de
2017, as inscrições para candidatura ao referido programa.
DESTINATÁRIOS
Cidadãos residentes e eleitores no Concelho de Castelo Branco, há mais de 5 anos, cujo
rendimento mensal per capita do agregado familiar seja igual ou inferior a 1,25 IAS (Indexante
dos Apoios Sociais), e que sejam proprietários ou arrendatários de imóveis que sirvam de
habitação permanente, há pelo menos 5 anos, necessitando de obras de reabilitação que visem
melhorar as condições de habitabilidade.
OBRAS
Intervenções em habitações degradadas que visem melhorar as condições de habitabilidade.
Obras abrangidas: reparação ou substituição de coberturas e de pavimentos; construção ou
reabilitação de instalações sanitárias; reparação ou substituição de redes de infraestruturas;
pinturas e reabilitação das fachadas.
APOIOS
• Apoio à instrução do processo de candidatura.
• Comparticipação não reembolsável da despesa com as obras previstas e aprovadas, tendo
como limite máximo o montante de € 10.000,00 (dez mil euros), com IVA, por intervenção.
• Apoio à contratação, acompanhamento e fiscalização das obras.
INSCRIÇÕES
As inscrições no Programa Habitar Castelo Branco Solidário fazem-se no Balcão Único de
Atendimento do Município de Castelo Branco.
Regulamento e informações adicionais estão disponíveis no Balcão Único de Atendimento e em
www.cm-castelobranco.pt.
Castelo Branco, 08 de maio de 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
Dr. Luís Correia

