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GUIA do MORADOR

Mensagem da Administração
A casa onde habitamos é um local de maior importância nas nossas vidas e por isso considerado um das
necessidades básicas do Homem.
Serve-nos de abrigo às condições naturais do tempo, de proteção às agressividades humanas, de escudo
a algumas das nossas liberdades individuais e familiares. Aí descansamos, alimentamo-nos, amamos e
sofremos, criamos família e convivemos com amigos e a restante família.
Os portugueses tem uma designação mais carinhosa para a habitação; LAR.
Ora, se esse lugar é assim tão importante, porque é que não cuidamos dele com toda a estima e zelo
possíveis?
Outros bens bem menos valiosos para as nossas vidas merecem mais cuidados. Como os automóveis
temos cuidado com as revisões para manutenção, da sua limpeza para conservação maior, da certeza
das inspeções para garantir a nossa segurança e a dos outros.
Será que temos tanto cuidado com as nossas casas?
Mais importante que o tamanho e o valor da habitação onde residimos é o gosto do conforto que lhe
damos, mantendo-a bem conservada e limpa é nossa obrigação e a única maneira de vivermos com
maior qualidade de vida.
O Guia do Morador que agora deixamos pretende ajudar-vos a zelar pelo que é vosso, pois é da vossa
qualidade de vida que estamos a falar. A propriedade do bem é o que menos importa.
Leiam-no com atenção. Cumpram com o que ali é referido e cuidem do vosso lar, como cuidam de vós.
Sejam felizes.

D I R E I TO S E D E V E R E S

As pessoas a quem são atribuídas casas municipais devem:
Residir permanentemente na casa atribuída.
Velar pela conservação e asseio da habitação e partes comuns, reparando imediatamente todos
os estragos que sejam provocados por sua culpa ou negligência, bom como comunicar por
escrito á Bragahabit quaisquer deficiências que detecte e cuja reparação deva ser assegurada por
esta empresa.
Não lançar lixo senão nos locais destinados ao seu depósito.

Prevenir a Bragahabit da intervenção de desocupar a habitação atribuída, com a antecedência
legal relativamente á data de saída, a fim de permitir que o fogo seja vistoriado e dado o
seguimento necessário. A inobservância deste prazo acarretará para o arrendatário ou
subarrendatário o pagamento de todas as rendas vencidas até á efectiva desocupação da
habitação.
Finda a ocupação da habitação, entrega-la no estado em que arrecebeu salvaguardando-se,
porem o uso e desgastes normais devendo as chaves ser entregues na Bragahabit no prazo de
oito dias contados da mudança de residência.

Conservar a habitação em bom estado.
As pessoas a quem são atribuídas casas m
municipais não podem:
Ter outra casa no concelho de Braga.
Dar hospedagem a estranhos.
Ceder ou alugar a casa ou parte dela, ou“
ou“vender a chave”.
Fazer obras sem autorização.
Prestar falsas declarações.

AT E N D I M E N TO E D E C L A R A Ç Õ E S

Os seus requerimentos, esclarecimentos e declarações, devem ser apresentados na recepção
da Bragahabit sita na Rua D. Paio Mendes, 51 ou através da pagina web da bragahabit em
www.bragahabit.pt.
Apresentar anualmente, dentro do prazo que for fixado pela Bragahabit, declaração de
composição e rendimento do agregado familiar, para efeito de eventual ajustamento de renda
paga, nos termos e sob pena de sanções legais.
Informar a BRAGAHABIT, Empresa Municipal de Braga, E.M., de qualquer alteração ao número de
pessoas inicialmente autorizadas a residir na casa, que face à situação concreta decidirá a sua
aceitação.

H A B I TA Ç Ã O P E R M A N E N T E

A sua casa destina-se exclusivamente á habitação própria e permanente do agregado familiar
autorizado. Esta não pode acolher actividades ilícitas ou desonestas, sob pena de ser desocupada.
Não pode subarrendar ou emprestar, total ou parcialmente, a casa que lhe foi atribuída pela
BragaHabit nem hospedar pessoas estranhas. Também não pode ter casa própria ou arrendada
em Braga.
Mantenha a casa sempre limpa.
Utilize produtos de limpeza adequados a cada situação; evite os produtos corrosivos ou que
provoquem manchas.
Não encoste completamente os móveis ou electrodomésticos á parede e não os arraste para
deslocação de um local para outro.
Tenha especial preocupação em ensinar e avisar s crianças para os cuidados a ter com a habitação.
Evite fazer furos com pregos ou parafusos mas, se os fizer por absoluto necessidade, tenha
cuidado para reduzir os danos nas paredes, tectos e chão.
Não deve colar qualquer tipo de autocolantes, papeis, posters e outros materiais nas paredes ou
outra parte da casa (portas, roupeiros, etc).

RENDAS
A sua renda deve ser paga até ao 8º dia de cada mês.
Para seu conforto, pode pagar a renda: nos terminais automáticos Multibanco; por débito directo
em conta.
Evite pagar a renda fora do prazo previsto.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Só os colaboradores da Bragahabit devid
devidamente credenciados podem visitar a sua casa para
verificarem a composição do agregado fam
familiar e o seu estado de conservação. Colabore!

C U I D A D O S A T E R C O M A H A B I TA Ç Ã O
CHÃO
Ao entrar em casa deve limpar bem o calçado para evitar que areias, lamas e outros detritos
trazidos da rua espalhem no interior.
Não arraste os móveis, cedeiras, sofás e electrodomésticos de um local para outro, para não riscar
e estragar o chão.
Os chãos em madeira não deverão ser nunca molhados ou lavados e mesmo nos envernizados
deve evitar ou ter muito cuidado com o uso de panos húmidos.
As alcatifas deverão ser limpas ou lavadas conforme o grau de sujidade acumulada e apenas
quando estritamente necessário.
Os produtos de limpeza utilizados devem ser apropriados para tipo de pavimento, não devendo
nunca ser abrasivos ou corrosivos.

PAREDES
Não devem ser tocadas pelas mãos ou dedos fora dos limites do interruptor porque, mesmo com
as mãos lavadas, a gordura natural da pele de mancha o revestimento da parede (papel ou tinta).
Nas paredes com revestimento de azulejo, os furos para colocação indispensável de toalheiros,
pequenos armários de casa de banho e outros devem ser feitos com grande cuidado nas juntas e
não no próprio azulejo.
Sempre que um azulejo pareça que vai cair, deverá retirá-lo com cuidado e posteriormente
recolocá-lo com a ajuda de um profissional da especialidade, já que se for quebrado será difícil
encontrar igual.
Colocar batentes de borracha no chão, atrás das portas, para evitar que estas batam e estraguem a
parede e o puxador.
Não encoste quaisquer móveis, electrodomésticos, máquinas ou outros utensílios ás paredes
para não estragar o revestimento.
Não deixe, com atenção especial para as crianças, que risquem com lápis. esferográfica,
materiais aguçados e outros ou que encostem bicicletas, triciclos e outros brinquedos ás
paredes.

PERSIANAS E ESTORES
Evitar que a persiana suba ou desça com rapidez e brusquidão, porque pode estragar a fita, as
réguas e as calhas.
Ter cuidado para não amolgar as calhas para evitar que empenem ou se estraguem as réguas e se
torne mais difícil subir ou descer a persiana.
Ao lavar as persianas ou estores com água ou líquido apropriado evitar molhar o chão e as
madeiras próximas.

C U I D A D O S A T E R C O M A H A B I TA Ç Ã O

CAIXILHOS
Verifique periodicamente os caixilhos.
Limpe os furos de saída de água para evitar que se entupam.

PORTAS
Não permitir que portas sejam riscadas por móveis, electrodomésticos e quaisquer outros
utensílios ou objectos.
Evitar salpicar as portas com pingos de água pois esta deixa sempre marcas.
Quando da limpeza dos pavimentos cerâmicos deve impedir que água ou qualquer líquido para o
efeito utilizado se aproxime das portas, incluindo as dos móveis de cozinha.
As portas devem ser usadas com cuidado para evitar que os puxadores, canhão e outras ferragens
se partam ou avariem.
Se a porta raspa no chão deverá ser retirada e lixada ligeiramente na parte inferior.

FOGÃO DE SALA
Ter atenção para deficiente tiragem de fumos que, além de incomodar as pessoas, causará a
deterioração do revestimento das paredes e tectos.
Não utilizar o fogão de sala como local de arrumos ou para outros efeitos e mantê-lo sempre
limpo.

COZINHA
Mantenha o chão sempre limpo.
Quando lavar os azulejos e as bancadas não deixe molhar as madeiras dos armários.
Coloque extratores de fumo para o fogão e esquentador ligados á chaminé, para melhorar a saída
de cheiros e vapores de cozinha.
Lave com cuidado mas regularmente as paredes, principalmente junto ao fogão, para evitar a
acumulação de gorduras.
renovar o ar e evitar a condensação da humidade.
Abra frequentemente as janelas para reno
Não sobrecarregar os móveis da cozinha com louças e outros utensílios da cozinha, para evitar
que se deteriorem ou caim com o excesso de
d peso.
mantidos sempre limpos, para evitar a acumulação de gorduras
Os móveis da cozinha deverão ser mantido
e detritos, mas com cuidado e de forma a não
n afectar os materiais de que são feitos.
Não deixe passar para os canos restos de alimentos sólidos (cascas, grãos de arroz, massas, etc,)
nem líquidos gordurosos.

C U I D A D O S A T E R C O M A H A B I TA Ç Ã O
CASA DE BANHO
As grelhas de entrada e saída de ar devem estar sempre abertas.
Nas casas de banho interiores, coloque um pequeno ventilador para melhorar o arejamento.
Evite tomar banhos muito prolongados ou com água muito quente: os vapores produzidos levam ao
aparecimento de humidades e bolores.
Junte os cabelos caídos no chão e coloque-os no lixo e nunca nas louças sanitárias (banheira ou
poliban, sanita, lavatório, etc).
Deve evitar também que as unhas cortadas caiam nos canos.
Utilize um cesto ou balde apropriado para colocar o papel higiénico e restantes detritos, evitando
lança-los na sanita.
As louças (banheira ou poliban, sanita, lavatório, etc.) devem ser utilizadas com cuidado, não
devendo sobrecarrega-las com pesos nem deixar cair sobre elas materiais pesados ou objectos
que causem fracturas ou fissuras.

AUSÊNCIAS PROLONGADAS
Quando se ausentar de casa por alguns dias (Férias, Fins-de-semana, etc), deve ter as seguintes
preocupações:
Desligue o gás.
Desligue o quadro eléctrico.
Feche a água no geral.
Feche bem todas as portas e janelas.

ELECTRICIDADE
Desligue o quadro antes de mexer na instalação elétrica.
Não abra as tampas das caixas de derivação.
Evite usar extensões ou ligar muitas fichas na mesma tomada: pode originar um curto-circuito e
provocar um incêndio.
Quando sair de casa, desligue todos os aparelhos que não precisam de ficar ligados, (televisão, rádio,
etc.).
Proteja as crianças colocando dispositivos de segurança nas tomadas e não as deixe usar aparelhos
eléctricos.

GÁS
Evite furar as paredes da cozinha por onde passam os tubos de gás.
Feche a torneira de segurança do gás, junto do contador, sempre que sair de casa por muito tempo.
Monte um tubo, ligado á chaminé, para saída dos gases do esquentador.
Desligue sempre o esquentador quando sair de casa.

BOA VIZINHANÇA

BOA VIZINHANÇA
Tenha sempre atenção ás pequenas coisas que ajudam a criar um bom relacionamento com os seus
vizinhos. Por exemplo:
Estenda a roupa de modo a não prejudicar os seus vizinhos.
Não é permitido sacudir tapetes ou carpetes nas janelas e varandas.
Não faça barulhos que possam incomodar os seus vizinhos, (ouvir música com o som muito alto).
Avise os seus vizinhos antes de fazer festas e pequenas obras, respeite as horas de silêncio, das 22h ás
8h.

ANIMAIS DE COMPANHIA
Os cães devem ser registados e vacinados. Fora de casa devem ser acompanhados pelos donos e
conduzidos com a trela.
Não tenha animais ruidosos.
A posse de animais perigosos é proibida! Remova sempre os dejectos dos animais com um saco
plástico.Tenha cuidado com as doenças transmissíveis.
Promova a sua saúde e a saúde pública.

LEGISLAÇÃO IMPORTANTE
Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro – Estabelece o regime jurídico de detenção de
animais perigosos e potencialmente perigosos como animais de companhia;
Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro – Aprova o Sistema de Identificação e Registo de
Caninos e Felinos (SICAFE);
Decreto
Lei n.
Dezem
Decreto-Lei
n.º 314/2003, de 17 de Dezembro
– Aprova o Programa Nacional de Luta e Vigilância
Epidemiológica da Raiva Animal e outras Z
Zoonoses (PNLVERAZ) e estabelece as regras relativas à
posse e detenção, comércio, exposições e eentrada em território nacional de animais susceptíveis à
raiva;
Portaria n.º 421/2004, de 24 de Abril – Ap
Aprova o Regulamento de Registo, Classificação e
Licenciamento de Cães e Gatos;
Portaria n.º 422/2004 – de 24 de Abril – Determina
D
as raças de cães e os cruzamentos de raças
potencialmente perigosas;

ORGANIZAÇÃO DE MORADORES

ORGANIZAÇÃO DE MORADORES
Os moradores podem organizar-se em Organizações e eleger os representantes para tratar dos
assuntos do lote.
É importante que os moradores estejam organizados, porque:
Há problemas que são comuns a todos os moradores e que têm de ser resolvidos rapidamente.
Viver em lotes implica relacionar-se bem com os vizinhos.
Todos devem ajudar a preservar os espaços comuns.

LEGISLAÇÃO IMPORTANTE
Portaria n.º 362/2000, de 20 de Junho, anexo I – Procedimentos relativos às inspecções e à
Manutenção das Redes e Ramais de Distribuição e Instalação de Gás;
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro – estabelece o regime de Manutenção e
Inspecção de ascensores e outros;
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro – Aprova o Regulamento Geral do Ruído.
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 177/01, de 4 de Junho;

REGIME DO CONDOMÍNIO
Código Civil – Livro III, Título Il – Capítulo Vl – Propriedade Horizontal, Artigos n.s 1414.º a
1438.º-A, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro e pela Lei n.º
6/2006, de 27 de Fevereiro;
ece as normas regulamentares do regime
Decreto-Lei n.° 268/94, de 25 de Outubro – Estabelece
da propriedade horizontal;
ão que lhe foi dada pelo Artº 59.° da Lei n.°
Decreto-Lei n° 269/94, de 25 de Outubro, na redacção
mínio;
3-B/2000, de 4 de Abril – Cria a Conta Poupança-Condomínio;
Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, artigo 10.º, n.º 3, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 109-B/2001 de 27 de Dezembro, que procede à revogação do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º
269/94, de 25 de Outubro.

CONTACTOS ÚTEIS
BRAGAHABIT
Rua D. Paio Mendes, n.º 51-Sé Braga
Telef: 253 268 666
Site: www.bragahabit.pt
Email: info@bragahabit.pt

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGA
Praça do Município 4700-312 Braga
Telef: 253 203 150
Site:www.cm-braga.pt
Email: municipe@cm-braga.pt

AGERE
Praça Conde de Agrolongo, 4700 Braga
Telef: 253 205 000
Site: www.agere.pt
Email: agere@agere.pt

T.U.B. -TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA
Quinta de Stª Maria 4700 Braga
Telef: 253 606 980
Site: www.tub.pt
Email: geral@tub.pt

BOMBEIROS MUNICIPAIS
Rua Ferraz, 4700-380 Braga
Telef: 253 264 007 (SOS)

BOMBEIROSVOLUNTÁRIOS
LARGO pAULO oRÓSIO, 4700-036 Braga
Telef: 253 200 430 (SOS)

POLÍCIA MUNICIPAL
Largo do Rossio da Sé, n.º 12, 4700-306 Braga
Telef: 253 609 740

HOSPITAL de BRAGA
Sete Fontes - S.Víctor, Braga
Telef: 253 027 000

