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EDITAL N. º11/2017 
 
António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, no uso 

da competência prevista na alínea b) do n.º 1, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, faz público que, por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, tomada em 

reunião ordinária do dia 20 de janeiro de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 31 dias 

seguidos, entre 01 de fevereiro e 03 de março de 2017, concurso destinado à atribuição de 

cinco fogos de habitação social. 

 

Programa de Concurso 

Abertura de Concurso Público para atribuição, na modalidade de arrendamento em 
regime de renda apoiada, de cinco fogos de habitação social, localizados nos Bairros 
de Vidago, Aregos e Fortes. 
 

Artigo 1.º 

(Objeto do Concurso) 

O presente procedimento tem por objeto a atribuição de cinco (5) habitações socais em 

regime de arrendamento apoiado, identificadas por bairro, tipologia, bloco/lote e andar, de 

acordo com o quadro que se segue: 

 

Bairro Tipologia Bloco/Lote Andar 

Vidago 1 1 r/c Dt.º 

Vidago 1 2 r/c Esq.º 

Aregos 2 7 3.º Dt.º 

Aregos 2 18 3.º Esq.º 

Fortes 2 I  casa 6A 

Artigo 2.º 

(Tipo de procedimento) 

Os fogos serão atribuídos por concurso, por inscrição. 

 

Artigo 3.º 

(Regime de Arrendamento) 

O regime de arrendamento é o de renda apoiada, em conformidade com a Lei n.º 81/2014, 

de 19/12, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24/08. 

 

Artigo 4.º 

(Adequação da Habitação) 

A atribuição de habitação em regime de arrendamento deve respeitar a composição do 

agregado familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação ou subocupação, de 

acordo com a seguinte tabela: 
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Tipologia N.º de elementos do agregado familiar 

Mínimo Máximo 
T1 1 2 

T2 2 3/4(1) 

(1) Excecionalmente poderá ser ponderado o realojamento de 4 pessoas desde 

que, duas sejam descendentes e não possuam a idade superior a 7 anos. Ex: 

(casal com dois filhos de 2 e 6 anos de idade) 

 

Artigo 5.º 

(Requisitos de Admissão ao Concurso) 

Podem apresentar candidatura os cidadãos nacionais e estrangeiros detentores de títulos 

válidos de permanência no território nacional, que residam no concelho de Chaves há pelo 

menos três anos, que tenham idade igual ou superior a 18 anos e que reúnam 

cumulativamente as condições de acesso previstas no art.º 7.º do Regulamento do Regime 

de Acesso à Habitação Municipal. 

 

Artigo 6.º 

(Método de Seleção) 

A atribuição de habitações em regime de renda apoiada será feita em função da 

classificação dos concorrentes, resultante da aplicação da pontuação e coeficientes de 

acordo com o Anexo I do Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Municipal 

  

Artigo 7.º 

(Local e forma de apresentação das candidaturas) 

A candidatura deverá ser apresentada na Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, sita 

na Rua 1.º de dezembro (antigas habitações dos magistrados), mediante o preenchimento 

do boletim de inscrição obtido junto daquele serviço, e devidamente acompanhado dos 

documentos indicados no referido Regulamento. 

 

Artigo 8.º 

(Prazo de formalização das candidaturas) 

Os interessados deverão formalizar a candidatura entre o dia 01 de fevereiro e o dia 3 de 

março de 2016, dentro do horário normal de expediente da Câmara Municipal de Chaves. 

 

Artigo 9.º 

(Prazo de validade do concurso) 

O concurso destina-se ao realojamento de indivíduos/famílias nas habitações 

supramencionadas, caducando com a atribuição das mesmas. 

 

Artigo 10.º 

(Composição da Comissão de Avaliação) 

O concurso será acompanhado por uma Comissão de Avaliação, presidido pelo Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado, pela Chefe de Divisão de 
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Recursos Humanos e Ação Social, Dr.ª Paula Cabugueira e pelo Técnico Superior, Dr. 

Aureliano Morais. Em caso de impedimento de qualquer um dos elementos da Comissão, o 

mesmo será substituído pela Técnica Superior Dr.ª Sandra Sarmento.  

 

Ao júri competirá realizar todas as operações do concurso, designadamente a seleção e 

hierarquização dos candidatos. 

 

Artigo 11.º 

(Divulgação da Lista de Classificação) 

A publicitação da lista provisória e definitiva dos candidatos admitidos será efetuada por 

edital, a afixar nos lugares de estilo e no site oficial da Câmara Municipal de Chaves. 

 

Artigo 12.º 

(Duvidas e Omissões) 

As dúvidas, interpretações e omissões que resultem da aplicação do presente programa de 

concurso serão resolvidas pela legislação e regulamento vigentes na matéria e 

supletivamente por exercício dos poderes da câmara e do seu Presidente. 

 

 

 

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de Divisão de 

Administração e Fiscalização, no uso de competências delegadas, o subscrevi. 

 

Chaves, 30 de janeiro de 2017. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(Arqto. António Cabeleira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em anexo: Resultado da última classificação. 
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MUNICÍPIO DE CHAVES 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Classificação final de candidatos à habitação social municipal. 

T1 (1 habitação a concurso) 

Proc. 08/2015 51,5 Contemplado 

Proc. 04/2015 50,5 Não Contemplado 

Proc. 01/2015 43 Não Contemplado 

Proc. 30/2015 33,5 Não Contemplado 

Proc. 07/2015 29,5 Não Contemplado 

Proc. 15/2015 25,5 Não Contemplado 

 

T2 (4 habitações a concurso) 

Proc. 23/2015 71,5 Contemplado 

Proc. 26/2015 64 Contemplado 

Proc. 12/2015 63,5 Contemplado 

Proc. 16/2015 60,1 Contemplado 

Proc. 28/2015 60 N. contemplado 

Proc. 11/2015 56,5 N. contemplado 

Proc. 27/2015 a) N. contemplado 

Proc. 25/2015 51,5 N. contemplado 

Proc. 21/2015 51,5 N. contemplado 

Proc.09/2015 49 N. contemplado 

Proc. 10/2015 46,5 N. contemplado 

Proc. 29/2015 39 N. contemplado 

Proc. 02/2015 a) N. contemplada 
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a) Não foram consideradas as candidaturas assinaladas em virtude dos titulares dos respetivos 
processos residirem em economia comum com os proprietários das habitações. Tal decisão 
assenta no conceito de agregado familiar (para efeito de candidatura à habitação social), 
expresso na alínea a) do artigo 3.º da Lei n.º 81/2014 de 19 de dezembro, segundo a qual, 
Agregado Familiar é o conjunto de pessoas que residam em economia comum na habitação 
arrendada, constituído pelo arrendatário e pelas pessoas referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) 
do n.º1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, bem como por quem tenha 
sido autorizado pelo senhorio a permanecer na habitação. 

 

T3 (1 habitação a concurso) 

Proc. 22/2015 60,5 Contemplado 

Proc. 24/2015 55,5 Não contemplado 

Proc. 17/2015 49,5 Não contemplado 

Proc. 03/2015 39 Não contemplado 

 

 

T4 (3 habitações a concurso) 

Proc. 19/2015 60,5 Contemplado 

Proc. 06/2015 59,5 Contemplado 

Proc. 05/2015 58,5 Contemplado 

 

 

Nota: os candidatos contemplados poderão, com uma antecedência mínima de 24h, 

solicitar a visita às habitações, correspondentes à tipologia que lhe é destinada.   

 

Chaves, 16 de novembro de 2015. 

 

O Presidente da Câmara 

______________________ 

(Arq. António Cabeleira) 
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