
  

CAM AR A M UNI C!IP AL D E LISBOA 

AVISO N.* B/IDMHDLU/CML/2022 

ABERTURA DO 3* CONCURSO PARA ATRIBUICAO DO SUBSIDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO ACESSIVEL DO MUNICIPIO DE LISBOA 

Avisa-se gue vai ser aberto o 3% Concurso por Classificacao do Programa do Subsidio Municipal ao 

Arrendamento (SMAA), podendo os interessados apresentar a candidatura, entre as 17:00 h do dia 29 de 

Dezembro de 2022 e as 17:00 h do dia 15 de Fevereiro de 2023, submetendo-a na Plataforma Habitar 

Lisboa (habitarlisboa.cm-lisboa.p!), nos termos seguintes: 

|.A candidatura é precedida de um Registo de Ades3o composto por um formulêrio com identificacêo de 

todos os membros do agregado e submetido no mesmo sitio eletronico, acompanhado de uma declaragêo 

de aceitacëo das normas do Programa do Subsidio Municipal ao Arrendamento Acessivel, nos termos do 

previstos no art.” 6? do Regulamento Municipal do Direito & Habitacêo, adiante designado por RMDH. 

I. O Concurso rege-se pela Deliberac&o n* 843/CM/22 publicada no BM n* 1506 de 29 de dezembro 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. 

I1. Sao critêrios de acesso: 

e Ser maiorde 18 anos 

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

residência). 

e Ter residência comprovada no concelho de Lisboa e ser titular de um contrato de arrendamento 

em Lisboa, devidamente registado junto da Autoridade Tributêria. 

e Estarem situagêo de cumprimento do contrato de arrendamento de gue ê 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 relag#o & 

nota de liguidac&o de IRS do ano anterior, se for mais vantajoso para cumprimento deste reguisito, 

guando nêo atingir o limite minimo. 

e Ser a taxa de esforco 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 Tero candidato submetido a nota de liduidagêo do IRS. 

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

Atual do Agregado Habitacional
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e O valorda renda constante no contrato de arrendamento nao pode ser superior ao valor mêximo 

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 €, T6-1850€, T7-2000€. 

e Nenhuma pessoa do Agregado Habitacional pode acumular este apoio com guaisduer outras 

formas de apoio piblico a habitac3o. 

e Nenhuma pessoa do agregado pode ser proprietêrio, usufrutuario ou detentor a outro titulo de 

gualguer bem imovel. 

e Nenhuma pessoado agregado pode terdividas aA Autoridade Tributêria, a Seguranga Social ou ao 

Municipio de Lisboa. 

e Nenhuma pessoa do agregado pode estar a usufruir de apoios financeiros publicos para fins 

habitacionais, salvo se comprovar a cessagéo dos mesmos até & atribuic&o do subsidio. 

e Nenhuma pessoa do agregado pode ter relagêo 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 (FAO) para consulta, 

e OS meios necessêrios para obtencêo de esclarecimentos por parte dos interessados durante o 

preenchimento do formulêrio; para outras duvidas do Concurso, pode ser ufilizada a linha telefonica 

B08203232 | 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 sê0 submetidos todos os documentos solicitados pelos servicos 

e feitas todas as notificacées inerentes ao Concurso. 

VI. A atribuic&o do SMAA efetua-se através de concurso por classificacao, mediante a aplicacêo da matriz 

de classificag&o constante do Anexo Il do RMDH - Matriz de pontuacao de candidaturas em funGêo do 

grau de carência socioeconémica, em gue ser&o apenas pontuados os guadros B1 a B4, nos termos do 

Despacho n.” 228/P/2022 publicado no 1” Suplemento ao BM n* N.” 1505 de 22 de dezembro. 

Vll. Para os reguerentes com a mesma classificac#o, 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 nuimero de deficientes no agregado; 
e) Familia monoparental, 

f) A data de entrada do reguerimento. 

Vlll. O valor maximo de dotacao orcamental prevista para este 3% concurso é de 500.000,00 €; 

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

produz efeitos a partir do mês de Marco de 2023;
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X. Aps o fecho do periodo para apresentac&o de candidaturas, serê feita a afetag&o do subsidio em funG&o 

dos critérios de classificac&o mencionados em VI e VII e até ao limite da verba destinada ao concurso, 

referida em VII. 

XI. Os candidatos com afetag&o de subsidio, ser&o notificados por via eletrênica para no prazo de 5 dias 

uteis, procederem a& submissêo na Plataforma Habitar Lisboa, dos documentos previstos no Anexo 1 do 

presente Aviso; a este prazo serê acrescido um outro de 3 dias, para aperfeisoamento dos documentos em 

falta. 

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

ordenada de acordo com o resultado da aplicac#o da matriz de classificagëo, prevista no art? 47? do RMDH, 

com as especificac6es referidas em Vl e VI 

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

proposta dos Servicos 

XIV. A atribuic#o é formalizada através da celebrag&o de um contrato onde constam as condicées, o 

montante do subsidio e a duracêo do apoio. 

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

edic&o aos candidatos classificados, sendo a lista final das atribuicêes publicada no sitio eletrênico do 

Municipio de Lisboa. 

Em Anexo: 

) Lista de documentos 

I) Minuta do contrato do SMAA 

II) Matriz de Classificacao - Deliberacao 843/CM/2022 

Lisboa, 29 de Dezembro de 2022 

A Vereadora da Habitagao e Desenvolvimehto Local 

eN Roseta Vaz Monteiro 
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