
  

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

AVISO N.* ZIDMHDL/CML/2022 

ABERTURA DO 15* CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE HABITACOES AO ABRIGO DO 

PROGRAMA DE RENDA ACESSIVEL DO MUNICIPIO DE LISBOA 

Avisa-se gue vai ser aberto o 15% concurso por sorteio do Programa Renda Acessivel, podendo os 

interessados apresentar a candidatura, entre as 15:00h do dia 19 de Dezembro de 2022 e as 17:00h do 

dia 20 de Janeiro de 2023, submetendo-a na Plataforma Habitar Lisboa (habitarlisboa.cm-lisboa.pt), nos 

termos seguintes; 

l A candidatura é precedida de um Registo de Adesêo atualizado composto por um formulêrio com 

identificacêo de todos os membros do agregado e submetido no mesmo sitio eletrênico, acompanhado de 

uma declaracêo de aceitag&o das normas do Programa da Renda Acessivel, nos termos do previstos no 

art.” 6% do Regulamento Municipal do Direito & Habitacao, adiante designado por RMDH. 

IL.O Concurso rege-se pelas normas constantes no RMDH, publicado na 22 Série do Diërio da Repablica n* 

230 de 29 de novembro de 2019 e estê disponivel para consulta no sitio eletronico do Municipio de Lisboa. 

III. $S&o critérios de acesso: 

a) Ser cidadao maior de 18 anos, nacional, ou estrangeiro detentor de titulo de residência valida, e residir 

em territorio nacional. 

b) Ter o agregado habitacional um rendimento global igual ou superior a 9.310€ ou 13.965€ (conforme a 

COMPOSIC&0 do agregado habitacional), e inferior a 35.000€ ou 45.000€, consoante seja composto por uma 

Ou mais pessoas, a gue acrescem 5.000€ por cada dependente adicional. 

c) Cada elemento do agregado habitacional tem gue possuir uma declaragêo de IRS de 2021 e constar da 

respetiva nota de liguidag&o, ou certid&o de dispensa onde conste o montante dos rendimentos auferidos, 

nos termos do art? 58, n 5 do Cédigo do IRS; as Declaracêes de IRS de todos os elementos de agregado 

habitacional reportam-se sempre ao ultimo ano fiscal, imediatamente anterior ao da candidatura. 

d) Trabalhadores independentes e beneficiërios do IRS Jovem podem concorrer com o valor do rendimento 

bruto anual constante da declarag&o de IRS de 2021 validada pela AT, caso o valor da nota de liguidagêo 

seja inferior aos limites minimos mencionados na alinea b). 

IV. A atribuic&o das habitacées efetua-se através de concurso por sorteio, em local e data a anunciar 

oportunamente, no sitio eletronico do Municipio de Lisboa (habitarlisboa.cm-lisboa.pt.). 

V. O concurso é composto por uma bolsa de 62 habitacées municipais de tipologia TO a T3, cujas 

caracteristicas, plantas, localizag&o e fotos, podem ser consultadas na Plataforma Habitar Lisboa 

(habitarlisboa.cm-lisboa.p0). 

VI. Na Plataforma Habitar Lisboa encontram-se disponiveis as Perguntas Freguentes (FAG) para consulta, 

e OS melos necessêrios para obtens&o de esclarecimentos por parte dos interessados durante o 

preenchimento do formulêrio. Para outras dividas do Concurso, pode ser utilizada a linha telefénica 

808203232 / 218170552 e o e-mail habitarlisboa@cm-lisboa.pt, entre as 9,30h e as 17,00h. 
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VIl. Todo o procedimento administrativo do presente concurso, decorre via Plataforma Habitar Lisboa 

(habitarlisboa.cm-lisboa.pt), por via da gual $êo submetidos todos os documentos solicitados pelos servicos 

e feitas todas as notificacées inerentes ao Concurso. 

Vlil. Apos o sorteio, sera publicitada no sitio eletrénico do Municipio de Lisboa, a lista dos nimeros das 

Candidaturas, ordenada de acordo com o resultado do mesmo. 

IX. Os candidatos sorteados com habitagëo, serao notificados por via eletronica para no prazo de 5 dias 

uteis, procederem a submissêo na Plataforma Habitar Lisboa, dos documentos previstos no Anexo | do 

presente Aviso. A este prazo sera acrescido um outro de 3 dias, para aperfeicoamento dos documentos em 

falta. 

X. A validacéo das candidaturas é feita por despacho da Vereadora do Pelouro da Habitagëo, sob proposta 

dos Servicos. 

XI. A renda mensal a aplicar, resulta do calculo dos rendimentos declarados no Registo de Adesao, sendo 

para esse efeito considerados os valores do Rendimento Global, ao gual é subtraida a Coleta Liguida, 

sendo aplicêvel uma taxa de esforco, de acordo com o disposto no art? 26% n* 3 do RMDR. 

XIL. A atribuicao das habitagées em concurso, sera formalizada com a outorga de um contrato de 

arrendamento urbano (NRAU), em anexo a este Aviso, nos termos e condicées constantes das clausulas 

da minuta, gue pode ser consultada no sitio eletronico do Municipio de Lisboa, com o endereco: 

www.lisboa.pt, conforme determina o art? 38% do RMDH. 

XII. O encerramento do concurso ocorrerê com a atribuic&o da totalidade das habitac6es gue o integram, 

sendo a lista final das atribuicées publicada no sitio eletrênico do Municipio de Lisboa. 

Em Anexo: 

|-Listagem dos documentos obrigatorios 
I- Minuta do contrato de arrendamento 

II Lista de Habitac6es a concurso 

Lisboa, 14 de Dezembro de 2022 

A n da Habitagao e Desenvolvimento Local 
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`  Filipa-Maria Salema Roseta Vaz Monteiro 
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