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Esclarecimento relativo à Atribuição de Fogos Sociais no Município de Salvaterra de Magos                    
 

1. A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos possui um Regulamento publicado em Diário da República, que 
rege a Atribuição e Gestão de Fogos da Renda Social no concelho de Salvaterra de Magos. 
 

2. O referido regulamento, aprovado em reunião Camarária e sujeito a apreciação pública nos termos da lei, tem 
como únicos requisitos Gerais de Admissão os expressos nos pontos 1 e 2 do seu artigo 6º: 
 

1 — A admissão à atribuição de fogos de renda social é possível quando 
os agregados familiares reúnam cumulativamente as seguintes condições: 

a) Não possuam habitação própria, e a habitação em que residam não 
seja adequada à satisfação das necessidades do seu agregado familiar, 
designadamente seja degradada ou sobrelotada. Entende -se por sobrelotado 
o fogo que reúne as condições previstas no artigo 3.º do Decreto 
Regulamentar 50/77, de 11 de Agosto; 
b) Não possuam ou façam uso de bens móveis ou imóveis susceptíveis 
de gerarem rendimentos significativos; 
c) Apenas podem concorrer os cidadãos maiores ou emancipados. 

2 — Serão excluídos do concurso, sem prejuízo do procedimento 
judicial que possa caber, os candidatos que: 

a) Prestem falsas declarações ou inexactas; 
b) Usem de qualquer meio fraudulento para obter casa; 
c) Serão igualmente excluídos, os candidatos que não preencham os 
requisitos do n.º 1. 

3. Salvaterra de Magos caracteriza-se orgulhosamente como um concelho solidário para com os que menos têm, 
com um papel social extremamente activo junto da sua população, independentemente de características 
como a idade, raça, religião, estatuto, ou nacionalidades dos nossos residentes. São desta prática diária 
exemplos o Centro de Apoio ao Imigrante que em parceria com o ACIDI temos a funcionar na Câmara 
Municipal, o projecto TeleAssistência dirigido a idosos em situação de abandono ou isolamento, o Cartão 
Magos Sénior com vasto leque de benefícios na rede de lojas associadas do concelho, ou até mesmo a Loja 
Social que promove a recolha de bens e alimentos em prol de famílias carenciadas do concelho. 
 

4. É deste modo totalmente falso que se afirme que no concelho de Salvaterra de Magos a Câmara Municipal 
faça da nacionalidade de um cidadão um critério de exclusão na sua atribuição de fogos sociais ou de 
qualquer outro tipo de ajuda/apoio social. 
 

5. Salvaterra de Magos, um concelho solidário. 
 

Nota: Regulamento para Atribuição e Gestão de Fogos da Renda Social disponível em 
www.salvaterrademagos.pt 
 
Paços do Município, 22 de Abril de 2010. 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 

Ana Cristina Ribeiro 

 
 
 


