
CAMARA MUNICIPAL DE L IS BOA 

AVISO N.0 1/DMHDUCML/2023 

ABERTURA DO 16° CONCURSO DO PROGRAMA DE RENDA ACESSiVEL DO MUNICIPIO DE 
LIS BOA PARA ARRENDAMENTO DE HABITACOES 

CONCURSO EXTRAORDINARIO COM REQUISITOS ESPECiFICOS 

Avisa-se que vai ser aberto o 16° concurso por sorteio do Programa de Renda Acessivel, podendo os 
interessados apresentar a candidatura, entre as 15:00h do dia 23 de Janeiro de 2023 e as 17:00h do dia 
24 de Mar~o de 2023, submetendo-a na Plataforma Habitar Lisboa (habitarlisboa.cm-lisboa.pt), nos termos 
seguintes: 

I. A candidatura e precedida de urn Registo de Adesao atualizado composto por urn formulario com 
identifica9ao de todos os membros do agregado e submetido no mesmo sitio eletr6nico, acompanhado de 
uma declara9ao de aceita9ao das normas do Programa da Renda Acessivel, nos termos do previstos no 
art.0 6° do Regulamento Municipal do Direito a Habita9ao, adiante designado por RMDH. 

11.0 presente concurso e extraordinario e tern requisitos especificos aprovados pela Delibera9ao n° 
812/CML/2022 publicada no S0 suplemento do Boletim Municipal n° 1S06 de 29 dezembro de 2022, e rege
se, ainda, pelas normas do Programa de Renda Acessivel previstas no art0 28.0 e seguintes do RMDH 
publicado na 2a Serie do Diario da Republica n° 230 de 29 de novembro de 2019 que esta disponivel para 
consulta no sitio eletr6nico do Municipio de Lisboa. 

Ill. Sao criterios de acesso: 

a) Ser cidadao maior de 18 anos, nacional ou estrangeiro detentor de titulo de residencia valido; 
b) Residencia no concelho de Lisboa; 
c) Cada elemento do agregado habitacional tern que possuir uma declara9ao de IRS concorrendo 

como somat6rio dos valores do rendimento global constante das respetivas notas de liquida9ao. 
d) Caso estejam dispensados da entrega do IRS, poderao concorrer com a certidao de dispensa do 

IRS emitida pela AT, onde conste o montante dos rendimentos auferidos, nos termos do art0 S8° n° 
S do C6digo do IRS. 

e) As Notas de Liquida9ao de IRS de todos os elementos de agregado habitacional reportam-se 
sempre ao a no fiscal de 2021; 

D 0 valor do rendimento global do Agregado Habitacional em fun9ao da composi9ao do agregado 
deve ser superior ao valor minimo, e inferior ao valor maximo definidos nos numeros seguintes: 

1. Valor Minimo do rendimento global do agregado habitacional: 6.000,00€ 

2. Valor Maximo do rendimento global do agregado habitacional: 9.309,00€ para urn adulto, 
acrescendo 50% por cada adulto adicional (nao dependente). 

IV. A atribui9ao das habita96es efetua-se atraves de concurso por sorteio. 0 sorteio eletr6nico e publico e 
sera realizado em data e local a anunciar oportunamente no sitio eletr6nico do Municipio de Lisboa 
(habitarlisboa.cm-lisboa.pt.). 

V. 0 concurso e composto por uma balsa de 52 habita96es municipals, 36 das quais aguardam reabilita9ao, 
de tipologia TO a T3, cujas caracteristicas, plantas, localiza9ao e fotos, podem ser consultadas na 
Plataforma Habitar Lis boa em https://habitarlisboa.cm-lisboa.pt/ords/f?p=1 00:13 
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VI. Na Plataforma Habitar Lisboa encontram-se disponiveis as Perguntas Frequentes (FAQ) para consulta, 
e os meios necessaries para obten9ao de esclarecimentos por parte dos interessados durante o 
preenchimento do formulario. Para outras duvidas pode ser utilizada a linha telef6nica 218170552 e o e
mail habitarlisboa@cm-lisboa.pt, entre as 9:30h e as 17:00h. 

VII. Todo o procedimento administrative do presente concurso decorre na Plataforma Habitar Lisboa 
(habitarlisboa.cm-lisboa.pt), por via da qual sao submetidos os documentos solicitados pelos servi9os e 
feitas todas as notifica96es inerentes ao Concurso. 

VIII. Ap6s o sorteio, sera publicitada no sitio eletr6nico do Municipio de Lisboa, a lista dos numeros das 
candidaturas. ordenada de acordo com o resultado do mesmo. 

IX. Os candidates sorteados com habita9ao, serao notificados por via eletr6nica para no prazo de 5 dias 
uteis, submeterem na Plataforma Habitar Lisboa, os documentos previstos no Anexo I do presente Aviso. 
A este prazo sera acrescido um outro de 3 dias, para aperfei9oamento dos documentos em falta. 

X. A valida9ao das candidaturas e feita por despacho da Vereadora do Pelouro da Habita9ao, sob proposta 
dos Servi9os. 

XI. A renda mensa! a aplicar, resultara da aplica9ao da taxa de esfor9o de 23% ao rendimento do agregado 
por paralelismo a taxa de esfor9o maxima de Arrendamento Apoiado, fixada nos termos do art0 21°-A da 
Lei n° 81/2014 de 19 de Dezembro, alterada pela Lei n° 32/2016 de 24 de Agosto, acrescido da bonifica9ao 
de 2% por cada pessoa dependente, nos termos da al. b) do ponto 1.3 do Anexo IV do RMDH. 

XII. A atribui9ao das habita96es da bolsa em concurso, sera formalizada com a outorga de um contrato de 
arrendamento urbano (NRAU), em anexo a este Aviso, nos termos e condi96es constantes das clausulas 
da minuta, que pode ser consultada no sitio eletr6nico do Municipio de Lisboa, com o endere9o: 
www.lisboa.pt, conforme determina o art0 38° do RMDH. 

XIII. 0 encerramento do concurso ocorrera com a atribui9ao da totalidade das habita96es que o integram. 

Em Anexo: 

I - Listagem dos documentos obrigat6rios 
II - Minuta do contrato de arrendamento 
Ill - Lista de Habita96es a concurso 

Lisboa, /~ de Janeiro de 2023 


