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Comissão Arbitral Municipal de Faro 
 
Relatório Anual de 2007 

�

�

Conforme alínea d) do artigo 19 do Decreto-Lei nº 161/2006, cabe-me proceder à elaboração do 
presente  Relatório das Actividades desenvolvidas ao longo do ano pela CAM de Faro, a enviar à 
Assembleia Municipal de Faro para conhecimento, após a respectiva aprovação em reunião desta 
Comissão. 
�

1. Introdução 
 

Em reunião de câmara de 30/11/2006, foi deliberado: 
1. Proceder-se à criação da Comissão Arbitral Municipal de Faro. 
2. Nomear a signatária, Conceição Pinto, arquitecta exercendo o cargo de Directora do 

Departamento de Reabilitação do Património, actual Departamento de Cultura e Património em 
regime de substituição. 

 
 

2. Instalação e Constituição 
 
Esta nomeação implicava a responsabilidade de desenvolver os procedimentos previstos no artigo 4º do 
Decreto-Lei nº 161/2006 com vista à constituição da CAM de Faro.  
 
Em 15/12/2006, procedeu-se ao envio de convites para nomearem representante para integração na 
CAM de Faro, às seguintes entidades:  

⋅ AECOPS – Associação dos Empresas de Construção e Obras Públicas (oficio 26978/06);  
⋅ AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (ofício 26979/06);  
⋅ AIHSA – Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (ofício 26980/06);  
⋅ ACRAL – Associação de Comerciantes da Região do Algarve (ofício 026981/06); 
⋅ Associação dos Inquilinos Lisbonenses (ofício 26982/06); 
⋅ Associação Lisbonense de Proprietários (ofício n 26983/06); 
⋅ Ordem dos Advogados (ofício 26984/06); 
⋅ Ordem dos Arquitectos (ofícios 26985/06 e 3426/07); 
⋅ Ordem dos Engenheiros (ofício 26986/06); 
⋅ Serviço de Finanças (ofício 26987/06); 
⋅ ARESP – Associação da Restauração e Similares de Portugal demonstrou o seu interesse, em 

integrar a CAM de Faro, através de ofício de 28/11/06; 
 
Foram recepcionados as seguintes nomeações: 

⋅ Em 17/12/2006 pela Ordem dos Advogados - Óscar Pinto e Costa;  
⋅ Em 20/12/2006, pela ACRAL - Eduardo Jorge Pereira Peyroteo (representante dos arrendatários 

não habitacionais); 
⋅ Em 21/12/2006 pela AIHSA - Luís Fortes (representante dos arrendatários não habitacionais); 
⋅ Em 04/01/2007 pela AECOPS - João Filipe Cardoso Esteves (representante dos arrendatários 

não habitacionais); 
⋅ Em 12/01/2007 e 09/05/2007, respectivamente, pelo Serviço de Finanças, Susana Isabel de Assis 

Tavares Rijo, posteriormente substituída por José Henrique Vasconcelos de Sousa Machado; 
⋅ Em 26/01/2007, pela Associação dos Inquilinos Lisbonenses - António Manuel Goulart de 

Medeiros (representante dos arrendatários habitacionais); 
⋅ Em 28/05/2007 pela AHETA - apoia o representante nomeado pela ACRAL. 

 
Em 03/03/2007, foi destacada a funcionária do quadro de pessoal do município, Katarina Ramos, chefe 
de secção, para administrativa da CAM, a qual colaborou com a representante da autarquia no 
desenvolvimento dos procedimentos necessários à instalação da CAM, nomeadamente:  

⋅ Identificação dos procedimentos previstos no NRAU; 
⋅ Reconhecimento dos recursos disponíveis no Portal da Habitação, aprendizagem da respectiva 

utilização, criação dos acessos;  
⋅ Organização dos procedimentos administrativos: registo de documentos, abertura de processos, 

criação de arquivos; 
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⋅ Criação de condições de atendimento de público e de prestação de esclarecimentos e apoio; 
⋅ Estudo da legislação e do Manual de Apoio; 
⋅ Pedido de criação, pelo Departamento de Finanças e Património, do serviço emissor de guias de 

pagamento n.º 27;  
⋅ Análise e emissão de informações internas com vista a identificar os pedidos de vistoria 

enquadradas no NRAU e os termos de articulação destas com as vistorias enquadradas nos 
artigos 89 e 90 do RJUE; 

⋅ Preparação das minutas de ofícios para os vários procedimentos previstos no âmbito das 
atribuições da CAM; 

 
Em 20/03/2007, deu entrada nos serviços da CAM o 1º processo NRAU. 
 
Em 21/03/2007, foi destacado para apoio jurídico à CAM, o Dr. Pedro Ortet o qual procedeu à análise e 
informação de diversas questões no âmbito do NRAU, apoiou na elaboração das minutas de ofício e 
atendeu diversos munícipes esclarecendo-os sobre as alterações e oportunidades criadas pelo novo 
Regime.  
 
Em 01/05/2007 verificou-se uma reunião de esclarecimento, tendo sido convidadas a participar as 
entidades representativas dos arrendatários não habitacionais que manifestaram interesse em nomear 
um representante para integrar a CAM de Faro - AECOPS, AIHSA, ACRAL e ARESP. 
A mesma visou explicar as disposições previstas na alínea e) do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 161/2007, 
de 8 de Agosto, as quais determinam os procedimentos a adoptar com vista  à nomeação de um único 
representante por acordo entre as entidades interessadas em fazer-se representar. Mais se esclareceu 
que conforme o n.º 2 do artigo 4º do mesmo diploma, caberá à Câmara Municipal de Faro escolher o 
representante entre os propostos, caso estes não consigam entender-se entre si.  
 
Em 08/05/2007 foi formalizado o pedido de nomeação por acordo de um único elemento representativo 
dos arrendatários não habitacionais para integrar a CAM de Faro, tendo sido recepcionadas as seguintes 
respostas: 

⋅ Em 16/05/07, a AIHSA sugere que seja nomeado um elemento da AIHSA, representativa da 
Hotelaria, Restauração e Bebidas, um elemento da AECOPS, representativa da Construção Civil 
e um elemento da ACRAL, representativa do Comércio. Informa também que não compreende o 
envolvimento da ARESP no processo; 

⋅ Em 28/05/07, a AHETA, apoia a nomeação do representante da ACRAL; 
⋅ Em 30/05/07, a ARESP demonstra o seu interesse em integrar a CAM de Faro sempre que 

estejam em causa arrendamentos referentes a estabelecimentos de restauração e bebidas; 
 
A AECOPS não deu resposta ao nosso ofício. 
 
Em Junho de 2007, foi destacada para apoio jurídico a Dr.ª Sílvia Pereira, visto que o Dr. Pedro Ortet 
cessou no final de Maio as suas funções na Câmara Municipal de Faro. 
 
Em 29/08/2007, a signatário propôs à Câmara Municipal de Faro a nomeação do Sr. Eduardo Peyroteo 
indicado pela ACRAL, AHETA e pela AIHSA (apenas para os espaços comerciais) constituindo assim o 
representante do maior número de arrendatários não habitacionais, de modo a perfazer o número 
mínimo de 5 elementos necessários para que a CAM de Faro possa ser considerada constituída e inicio 
as suas funções. 
  
Em 10/09/2007 foi nomeado para representar a Ordem dos Engenheiros - Victor Manuel Jordão 
Carvalheiro. 

 
Em 04/09/2007, face ao tempo entretanto decorrido e ao número de vistorias realizadas que se 
encontravam pendentes, foi deliberada em reunião de câmara a atribuição dos coeficientes de 
conservação de 13 processos NRAU, nos termos previstos no artigo 21º do Decreto-Lei 161/2006, de 8 
de Agosto. 
 
Em reunião de câmara de 13/09/2007 foi efectivamente nomeado para integrar a CAM de Faro o Sr. 
Eduardo Jorge Pereira Peyroteo, em representação dos arrendatários não habitacionais, tendo ficado 
assim constituída a Comissão. 
 
Em 19/09/2007, a Comissão Arbitral Municipal de Faro foi activada no Portal da Habitação, com a 
seguinte constituição: 
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⋅ Câmara Municipal - Maria da Conceição de Brito Pedro Pinto, arquitecta; 
⋅ Serviço de Finanças - José Henrique Vasconcelos de Sousa Machado, engenheiro civil; 
⋅ Ordem dos Advogados - Óscar Fernando Gonçalves Pinto e Costa; 
⋅ Arrendatários habitacionais - António Manuel de Moura Goulart de Medeiros; 
⋅ Arrendatários não habitacionais – Eduardo Jorge Pereira Peyroteo; 
⋅ Ordem dos Engenheiros – Victor Manuel Jordão Carvalheiro. 

 
Não integram a CAM de Faro representantes da Ordem dos Arquitectos e dos Senhorios por falta de 
resposta das respectivas entidades representativas. 
 
 

3. Funcionamento 
 
A Comissão Arbitral Municipal de Faro reuniu por duas vezes e procedeu a uma decisão por audiência 
de julgamento cujas Actas se anexam:  
 

1. A 24/10/2007, na qual foram a reunião seis processos NRAU para determinação do coeficiente 
do locado e uma reclamação para apreciação; 

2. A 29/11/2007 realizou-se a primeira audiência de julgamento de litígio entre senhorio e inquilino 
nos termos do artigo 18 do Decreto-Lei nº 161/2006. O processo foi atribuído pela CAM ao Eng. 
Victor Carvalheiro. O árbitro iniciou este procedimento decisório com a tentativa de conciliação, 
precedida de breve exposição sobre a questão. A decisão foi proferida e reduzida a escrito 
devidamente fundamentada sucintamente. A mesma foi imediata e pessoalmente notificada às 
partes. 

3. A 26/11/2008, na qual foram a reunião quatro processos NRAU para determinação do coeficiente 
do locado; uma reclamação para apreciação; um pedido de declaração com vista à denúncia 
para demolição; dois pedidos de esclarecimento sobre o NRAU; uma contestação aos níveis e 
coeficientes atribuídos anteriormente; Uma homologação de reclamação. 
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4. Quadro geral de Processos tratados: 
 

 Natureza dos Processos: Quant. 
Reuniões da Comissão Arbitral Municipal de Faro 2 
Pedidos em curso 2 
Coeficientes de conservação do locado atribuídos em reunião de câmara 13 
Coeficientes de conservação atribuídos em reuniões da CAM 12 
Comunicações do nível de conservação do locado (art. 7º da DL 156/2006) 6 
Comunicações do nível de conservação do edifício (art. 7º da DL 156/2006) 1 
N.º Processos com atribuição de coeficiente de conservação 32 
Denúncias para demolição (art. 7º do DL 157/2006) 1 
Reclamações aos níveis e coeficientes atribuídos, em curso  
(art.15º da P 1192-B/2006) 

2 

Reclamações aos níveis e coeficientes atribuídos, homologadas  
(art.15º da P 1192-B/2006) 

1 

Contestações aos níveis e coeficientes atribuídos 1 
Pedidos de esclarecimentos sobre o NRAU 3 
Total:� 76 
�

5. Documentos Produzidos: 
 

Natureza dos Documentos:� Quant.�
Ofícios enviados 182 
Informações internas produzidas  90 
Total:� 272 
�

6. Atendimentos realizados: 
 

Natureza dos Atendimentos:� Quant.�
Público 68 
Telefónico 25 
Por e-mail 5 
Total:� 98 
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7. Verbas cobradas: 
 

� (€) Valor unitário Quant. (€) Total  
Pedidos de vistorias * 96,00 ** 25 2400,00 
Pedido de vistoria/fracção 24,00 *** 1     24,00 
Reclamações 96,00 **** 2 + ½    240,00 
Total: 27 + � € 2.644,00  

�

* vistorias do edifício e do locado 
** unidade de conta 
*** ¼ unidade de conta 
**** ½ unidade de conta por cada uma das partes (reclamante + requerido) 

�
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8. Verbas pagas: 
 
Natureza do serviço prestado: (€) Valor unitário Quant. (€) Total 
Aos técnicos / locado 72,00 *+ 21% IVA 25       2 178,00 
Aos técnicos / fracção 24,00 **+ 21% IVA 1    24,00 
Aos árbitros / sessão 72,00 *** + 21% IVA 1    87,12 
Aos membros /senha de presença 72, 64 **** 8  541,12 
Total: 35�         € 2.830,24  
 
* ¾ unidade de conta 
** ¼ unidade de conta 
*** ¾ unidade de conta 
**** 2% do valor base da remuneração do presidente da câmara municipal 
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9. Apreciação Técnica e Conclusões: 
�

A Comissão Arbitral Municipal de Faro encontra-se instalada, constituída e a funcionar sem problemas. 
 
A organização e desenvolvimento dos respectivos procedimentos administrativos e processuais 
verificaram-se em 3 diferentes etapas, ultrapassadas sequencialmente: 
 
1. Utilização do Portal da Habitação: Recepção, introdução dos dados e registo dos processos NRAU; 

Sorteio dos técnicos e marcação das vistorias; Recepção das fichas de avaliação do estado de 
conservação dos locados e edifícios; 

 
2. Atribuição dos coeficientes de conservação; Prestação de esclarecimento, conhecimento de 

comunicações e avaliação de pedidos de diversa natureza; Apreciação de reclamações e sorteio de 
árbitros; 

 
3. Realização pelo árbitro, da sessão arbitral decisória; Homologação do coeficiente final atribuído;  
 
Visa o Novo Regime de Arrendamento Urbano, NRAU, promover o mercado de arrendamento e a 
reabilitação do parque habitacional, por iniciativa directa dos particulares. 
 
Para tal, veio criar algumas condições de viabilização destes objectivos: Prevê o descongelamento de 
todas as rendas; Reduz de forma relevante as obrigações dos senhorios quanto ao nível das obras de 
conservação a realizar nos locados; Cria subsídios de renda para apoiar os inquilinos carenciados; 
Penaliza ao nível do IMI os locados que se encontram devolutos; Permite a realização de obras de 
remodelação profunda com alterações ao nível do número e dimensões dos fogos; Regula as condições 
para a resolução e para a denúncia de contratos antigos. 
 
No entanto, obriga à actualização da avaliação fiscal do locado e ao aumento do IMI; Obriga à 
declaração e tributação sobre as novas rendas; Prevê índices de actualização irrisórios e faseamentos 
que podem ir até dez anos no caso dos arrendamentos habitacionais; Aplica valores insignificantes para 
o agravamento do IMI dos locados devolutos; Obriga ao realojamento do inquilino e à cobrança das 
rendas em condições e localização idênticas às existentes. 
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Do trabalho realizado e das questões levantadas concluímos que 2007 foi um ano experimental que 
revelou um elevado nível de desconfiança quer por parte dos senhorios quer dos inquilinos, 
relativamente à nova Lei e às efectivas vantagens que esta poderá conferir a ambos.  
 
 

Faro, 15 de Fevereiro de 2008 
 

A representante da autarquia, 
 
 
 

Conceição Pinto, arqtª 


