
  

CAM AR A MUN ICIPAL D E LISBOA 

AVISO N.” O5/DMHDL/CML/2022 

ABERTURA DO 2? CONCURSO PARA ATRIBUICAO DO SUBSIDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO ACESSIVEL DO MUNICIPIO DE LISBOA 

Avisa-se gue vai ser aberto o 29 Concurso por Classificac&o do Programa do Subsidio Municipal ao 

Arrendamento (SMAA), padendo os interessados apresentar a candidatura, entre as 17:00 h do dia 15 de 

Julho de 2022 e as 17:00 h do dia 23 de Agosto de 2022, submetendo-a na Plataforma Habitar Lisboa 

(habitarlisboa.cm-lisboa.pt), nos termos seguintes: 

|.A candidatura é precedida de um Registo de Adesao composto por um formulêrio com identificag&o de 

todos os membros do agregado e $ubmetido no mesmo sitio eletrênico, acompanhado de uma declaracao 

de aceitagao das normas do Programa da Renda Acessivel, nos termos do previstos no art.” 6% do 

Regulamento Municipal do Direito a Habitacêo, adiante designado por RMDH. 

II. O Concurso rege-se pela Deliberagêo n* 307/CM/22 publicada no 4* Suplemento ao BM n* 1478 de 17 

de Junho e pelas normas constantes no RMDH, publicado na 22 Série do Diërio da Republica n* 230 de 29 

de novembro de 2019 disponivel para consulta no sitio eletrênico do Municipio de Lisboa. 

II. Sao critérios de acesso: 

e Sermaiorde 18 anos 

e Ser cidadêo nacional ou estrangeiro com titulo de residência permanente valido (cartêo de 

cidadao/titulo de residência). 

e Terresidência comprovada no concelho de Lisboa hê pelo menos 2 anos, 

e Sertitularde um contrato de arendamento, registado junto da Autoridade Tributêria. 

e Estar em situacéo de cumprimento do contrato de arrendamento de due & titular. 

e Ter o agregado um rendimento global iliguido atual compreendido entre os valores minimos e 

maximos indicados no Anexo IV do RMDH, podendo estes limites serem aferidos em relaGëo a 

nota de liguidagêo de IRS do ano anterior, se for mais vantajoso para cumprimento deste reguisito, 

guando nêo atingir o limite minimo. 

e Ser ataxa de esforo suportada pelo agregado com o pagamento da renda mensal igual ou 

superior a 30% do rendimento mensal iliguido atual, auferido pela totalidade dos elementos do 

agregado, a data da candidatura 

e  Terocandidato submetido a nota de liguidaGêo do IRS. 

e O valordaRenda Contratada tem gue ser igual ou superior a 30% do Rendimento Mensal lliguido 

Atual do Agregado Habitacional 

e O valorda renda constante no contrato de arrendamento n&o pode ser superior ao valor maximo 

da renda contratada elegivel para subsidio municipal indicado no ponto 3.2 do Anexo IV do RMDH 

e da Portaria 176/2019 de 6 de Junho, respetivamente: 

TO-600 €, T1-900 €, T2-1150 €, T3-1375 €, T4-1550 €, T5-1700 €, TE-1850€, T7-2000£.
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e Nenhuma pessoa do Agregado Habitacional pode acumular este apoio com guaisguer outras 

formas de apoio piblico & habitacëo. 

e No serem proprietêrios, usufrutuarios ou detentores a outro titulo de gualguer bem imêvel. 

e No terem dividas a Autoridade Tributêria, a Seguranga Social ou ao Municipio de Lisboa. 

e Nêo estarem a usufruir de apoios financeiros publicos para fins habitacionais, salvo se 

comprovarem a cessagêo dos mesmos até a atribuig&o do subsidio. 

e Na0 terem relacêo de parentesco ou de afinidade com o proprietêrio ou usufrutuêrio do imovel 

objeto do contrato. 

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

e OS meios necessarios para obtens&o de esclarecimentos por parte dos interessados durante o 

preenchimento do formulêrio. Para outras dividas do Concurso, pode ser utilizada a linha telef6nica 

808203232 / 218170552 e o e-mail habitarlisboa@cm-lisboa.pt, entre as She as 17h. 

V. Todo o procedimento administrativo do presente concurso, decorre via Plataforma Habitar Lisboa 

(habitarlisboa.cm-lisboa.p!), por via da gual so submetidos todos os documentos solicitados pelos servicos 

e feitas todas as notificacées inerentes ao Concurso. 

VI. A atribuicéo do SMAA efetua-se através de concurso por classificagao, mediante a aplicacêo da matriz 

de classificag&o constante do Anexo lIl - Matriz de pontuagëo de candidaturas em funcao do grau de 

carência socioeconémica, em gue serêo apenas pontuados os guadros B1 a B4, nos termos do 

Despacho n.* 111/P/2022 publicado no BM n* N.” 1478 de 17 de Junho, retificado pelo Despacho 

114/P/22 publicado no BM n* 1479 de 23 de Junho. 

VIl. Para os reguerentes com a mesma classificacio, o desempate é decidido de acordo com os seguintes 

critêrios de prioridade, por ordem decrescente: 

a) O agregado com um rendimento mensal per capita eguivalente inferior; 

b) O nimero de elementos no agregado com idade igual ou superior a 65 anos; 

c) O nimero de menores no agregado; 

d) O nimero de deficientes no agregado; 

e) Familia monoparental; 

f) A data de entrada do reguerimento. 

Vlll- O valor mêximo de dotacêo orsamental prevista para este 2: concurso é de 500.000,00 €; 

IX. A atribuic&o do subsidio sera no valor de 1/3 da renda, pelo periodo de 1 ano, e o respetivo pagamento 

produz efeitos a partir do mês de Agosto de 2022; 

X. Apês o fecho do periodo para apresentacëo de candidaturas, serê feita a afefaGëo do subsidio em funcéo 

dos critérios de classificagêo mencionados em VI e VII e atê ao limite da verba destinada ao concurso, 

referida em VII. 

XI. Os candidatos com afetacëo de subsidio, serëo notificadas por via eletrênica para no prazo de 5 dias 

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

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

falta. 
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XII. Ser& publicitada no sitio eletronico do Municipio de Lisboa, a lista dos nimeros das candidaturas, 

ordenada de acordo com o resultado da aplicacêo da matriz de classificacêo, prevista no artigo 47 do 

RMDH, com as especificagêes referidas em VI e VI 

XI. A validac&o das candidaturas é feita por despacho da Vereadora do Pelouro da Habitacêo, sob 

proposta dos Servicos 

XIV. A atribuicêo é formalizada atravês da celebragêo de um contrato onde constam as condicêes, o 

montante do subsidio e a durac&o do apoio. 

XV. O encerramento do concurso ocorerê com a atribuicao até ao limite da verba disponivel para esta 

edicêo aos candidatos classificados, sendo a lista final das atribuicées publicada no sitio eletrbnico do 

Municipio de Lisboa. 

Em Anexo: 

) Lista de documentos 

1) Minuta do contrato do SMAA 

b) Matriz de Classificagêo - Deliberagêo 307/CM/2022 

Lisboe, .|/de '| VLAK. de 2022 

a Habitacêo e Desenvolvimento Local 

a'Maria Salema Roseta Vaz Monteiro 

      

Filip
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AVISO N.” O5/DMHDL/GML/2022 

ANEXO 

ABERTURA DO 2: CONCURSO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO 

ACESSIVEL DO MUNICIPIO DE LISBOA 

Documentos a submeter pelos candidatos sorteados na Plataforma Habitar Lisboa, previstos no 

Anexo II do RMDH, no Ambito do 2? Concurso para Afribuic&o de Apoio Financeiro ao abrigo do 

Programa de Subsidio Municipal ao Arrendamento Acessivel, no prazo de 5 dias uteis apos 

notificagao: 

a) Bilhete de identidade, cart&o de contribuinte ou cartêo de cidadao, de todos os elementos do agregado 

familiar, relativamente a cidadaos nacionais; 

b) Titulo de residência vlido em territ6rio português e cartêo de contribuinte, de todos os elementos do 

agregado, relativamente a cidadêos estrangeiros; 

c) Em caso de menores sob tutela judicial, documento comprovativo da regulag&o do poder paternal, 

d) Documento comprovativo da matricula dos elementos do agregado, com idades compreendidas entre 

os 18 e os 25 anos, a freguentar estabelecimento de ensino; 

e) Declaracêo de IRS e Nota de liguidac#o de IRS do ultimo ano fiscal, do titular da candidatura; 

f) Declaracëo de IRS e Nota de Liguidacao de IRS do ultimo ano fiscal, dos elementos do agregado 

habitacional. Caso nio possuam declarag£o de IRS, em virtude de nêo estarem obrigados a sua entrega, 

deverêo apresentar certid3o de isens&o passada pelas Financas; 

g)Todos os elementos do agregado familiar consoante as suas situagées profissionais deverêo apresentar 

os seguintes documentos: 

- Trabalhadores Dependentes - declarag£o da entidade patronal indicando o vencimento mensal iliguido, 

emitida ha menos de um mês. 

- Trabalhadores Independentes - Recibos emitidos nos ultimos três meses gue antecederam a entrega do 

reguerimento, devendo justificar falhas na seguência numérica dos recibos apresentados; 

- Bolseiros — Declaragëo emitida pela entidade subsidiëria indicando o valor mensal da bolsa, emitida ha 
menos de um mês; 

h) Declaracëo da Seguranca Social ou de outra entidade comprovativa do tipo de pensêes e subsidios 

auferidos anualmente pelos elementos do agregado e respectivos montantes, designadamente: de velhice, 

social de velhice, de invalidez, de sobrevivência, de orfandade, de viuvez, complemento solidêrio para 

idosos, complemento por dependência, subsidio por assistência de terceira pessoa, subsidio por doenga, 

subsidio parental, bonificag&o da abono de familia para criangas e jovens por deficiëncia, prestagêo social 

para a inclus&o, subsidio de educagëo especial; 

j) Declarac&o da Seguranca Social indicando gue néo estê a receber gualguer prestag&o social; 

j) Em caso de desemprego, declarag&o da Seguranca Social, indicando o valor do subsidio de desemprego 

ou Subsidio social de desemprego; 

k) Em caso de beneficiërios do Rendimento Social de Insercêo, declaragêo da Segurana Social com o 

montante mensal auferido e a respectiva composicê&o do agregado familiar beneficiërio;
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|) Em situagëo de familia monoparental, documento comprovativo da regula6&o das responsabilidades 
parentais e do valor da prestac&o de alimentos devida a menores, fundo de garantia de alimentos devidos 

a menores, ou, na falta deste, declaragêo sob compromisso de honra, do valor auferido; 

m) Em caso de algum elemento do agregado apresentar grau de incapacidade igual ou superior a 60%, 
atestado médico de incapacidade multiuso; 

n) Certidêo, emitida hê menos de um mês pelas Financas, onde conste a inexistência de guaisguer bens 
imêveis em nome do reguerente e dos demais elementos do agregado habitacional. 

Oo) Certidêo, emitida ha menos de um mês pelas Finangas, onde conste em nome do reguerente e dos 
demais elementos do agregado habitacional os respectivos domicilios fiscais; 

p) Certidêo de nêo dividas a Autoridade Tributêria e Aduaneira e a Seguranca Social; 

a) Contrato de arrendamento e respectivo registo na Autoridade Tributêria; 

r) Uiimo recibo de renda: 

s) Registo de Fornecedor da CML, do titular da candidatura;
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ANEXO II -MINUTA 

CONTRATO DE ATRIBUICAO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO ACESSIVEL 

Considerando due: 

A promocio de habitacëo acessivel é um dos eixos estruturais e transversais da politica 

municipal de habitacio, tendo para esse efeito sido aprovado o Regulamento Municipal do 

Direito a Habitacëio, adiante designado por (RMDH), constante da Deliberaco n” 

A20/AML/2019, publicada no Didrio da Republica n” 230, 28 série de 29 de novembro; 

O RMDH prevê entre outras formas de acesso a habitacio acessivel, a atribuicdo de um subsidio 

municipal a agregados habitacionais gue sejam arrendatêrios de uma habitacdo em Lisboa, e 

cujos rendimentos nio Ihes permita aceder ou manter-se no mercado de habitacêo. 

Através da Deliberacio ne 307/CM/2022 de 8 de Junho de 2022 foi aprovado o segundo 

concurso do Subsidio Municipal ao Arrendamento Acessivel (SMAA). 

O Segundo Outorgante através de concurso por classificacëo, aague se refere o Aviso de Abertura 

ne S5/DMHDL/CML/22, foi selecionado para afetacdo de subsidio municipal ao arrendamento 

acessivel do municipio de lisboa (SMAA), tendo ficado classificado para efeitos da presente 

atribuicao. 

Entre 

O Municipio de Lisboa, pessoa coletiva de direito puiblico n.€ 500051070, com sede nos Pacos 

do Concelho, Largo do Municipio, agui representado pela Vereadora Filipa Maria Salema Roseta 

Vaz Monteiro, com domicilio profissional na Rua do Arsenal, 54 - 4%, 1100-040 Lisboa, no 

exercicio das competências delegadas através do Despacho n.” 166/P/2021, publicado no 1. 

suplemento ao Boletim Municipal n. 1446 de 4 de Novembro, alterado pelo Despacho n. 

199/P/2021 publicado no Boletim Municipal ne 1453 de 23 de Dezembro de 2021, adiante 

designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 

E 

(nome] esse SEGE EE GEEN SR se DE GEE ES spertader doë EE EE ,valido até sessies ; 

contribuinte fiscal NB... ee , (estado civil), com domicilio Na esse ee see ke eek ke , em Lisboa, 

doravante designado por SEGUNDO OUTORGANTE. 

É celebrado o presente contrato para atribuic&o de subsidio municipal ao arrendamento 

acessivel, gue se rege nos termos do seguinte clausulado, gue as partes se obrigam a cumprir: 
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Cléusula 12 

Objeto 

O presente contrato tem por objeto a atribuicdo de um subsidio municipal ao arrendamento 

acessivel ao Segundo Outorgante. 

Clausula 22 

Valor do subsidie 

1—O subsidio a atribuir é no valor de €..... (uses ees ese ske ses ) mensais, conforme despacho da 

Vereadora do Pelouro da Habitacdo exarado em ../../ na Informacio n... 

2 —O subsidio é pago através de transferência bancêria, realizada para a conta em nome do 

Segundo Outorgante. 

Clêusula 32 

Prazos 

1—O Subsidio é atribuido durante 12 meses. 

2-A primeira atribuicëo ocorrerd no mês de Agosto de 2022 

3 —A atribuic&o esta sujeita a avaliacdo semestral, para verificacêdo da manutencao das condicêes 

da sua atribuicêo. 

Clêusula 42 

Obrigacêes do beneficiërio 

1— O Segundo Outorgante obriga -se a informar o Municipio no prazo de 15 dias uteis, sempre 

due se verifigue a alteracao das condicêées gue estiveram na base da atribuicêo do mesmo, 

designadamente nas seguintes situacêes: 

a) Alterac&o do rendimento mensal disponivel do Agregado Habitacional; 

b) Cessacdo do contrato de arrendamento. 

2 — O Municipio pode verificar o cumprimento das condicêes de acesso a gualguer momento, 

solicitando os documentos tidos por comnvenientes, gue o Segundo Outorgante se obriga a 

facultar sob pena de cessacio do apoio. 

Clêusula 5.2 

Cessacao e suspensêo da atribuicdo 

1— O subsidio municipal cessa: 

a) Chegado o final do prazo previsto para a sua atribuicëo; 
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b) Verificando-se o incumprimento das obrigacées previstas na Clausula anterior; 

c) No caso de violacdo de algum dos reguisitos de atribuico previstos no artigo 48 do RMDH. 

2-Sempre gue ocorram factos gue consubstanciem o incumprimento pelo Segundo Outorgante 

do disposto no RMDH, a atribuicdo do subsidio municipal é suspensa, sem prejuizo da 

Subseguente cessacdo definitiva do apoio. 

3 — O incumprimento doloso, ou com negligéncia grave, do disposto no RMDH ou do previsto 

no presente Contrato, gue dé origem a apropriacio indevida do subsidio municipal jê recebido 

pelo beneficidrio, determina a cessacdo do contrato e o reembolso integral de todos os 

montantes recebidos neste Ambito, acrescido de uma penalizacio de 50 %, sem prejuizo da 

responsabilidade civil e criminal a due possa haver lugar. 

4 — O incumprimento néo doloso do contrato ou do presente Regulamento determina a 

cessacdo da atribuicëo do subsidio, bem como a devolucio do montante recebido pelo 

beneficidrio desde a pratica do incumprimento. 

Clêusula 62 

Disposicêes legais aplicêveis 

1- Na execucdo do presente contrato, observar-se-#o: 

a) O respetivo clausulado; 

b) A Deliberac&o n 307/CM/2022 de 8 de junho; 

c) O Regulamento Municipal do Direito a Habitacdo; 

c) O Cédigo do Procedimento Administrativo. 

Feito em Lisboa, em de de 2022, em dois exemplares de 3 paginas cada, 

todas devidamente rubricadas e a ultima assinada, ficando um exemplar na posse de cada 

Outorgante. 

O PRIMEIRO OUTORGANTE O SEGUNDO OUTORGANTE 

    

A Vereadora 

Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro 
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