EDITAL N.º 64 / 2019
Abertura de Concurso Público para atribuição, na modalidade de arrendamento
em regime de renda apoiada, de três fogos de habitação social, localizados no
Bairro Social de Vidago.
Nuno Vaz Ribeiro, 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 13 de maio de 2019, se encontra aberto concurso destinado à atribuição
de três fogos de habitação social, pelo prazo de 15 dias uteis, entre 03 de junho e 25
de junho de 2019.

Programa de Concurso
Artigo 1.º
(Objeto do Concurso)
O presente Programa de Concurso define as regras e critérios a que obedecerá o
procedimento de atribuição de três (3) fogos, em regime de arrendamento apoiado,
propriedade do Município de Chaves, sitos na União de Freguesias de Vidago, Arcossó,
Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, identificadas por tipologia, bloco/lote e andar, de
acordo com o quadro que se segue:

Bairro
Vidago
Vidago
Vidago

Tipologia
2
3
4

Bloco/Lote
7
5
1

Andar
r/c Esq.º
1.º Drt.º
r/c Esq.º

Artigo 2.º
(Tipo de Procedimento)
1. A atribuição do direito ao arrendamento efetua-se mediante procedimento de
concurso por inscrição, nos termos da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua
redação atual, conferida pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.
2. O concurso por inscrição, tem por objeto a oferta de fogos habitacionais que são
identificados, em cada momento, a indivíduos ou agregados familiares de entre os que
se encontram, à altura, inscritos em listagem própria, estejam melhor classificados, em
função dos critérios de hierarquização e ponderação estabelecidos para o efeito.

Artigo 3.º
(Prazo de formalização das candidaturas)
1. Os interessados deverão formalizar a candidatura no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
na data definida no presente anúncio, a qual será publicitada na página eletrónica do
Município de Chaves, em www.chaves.pt e afixado nos locais de estilo utilizados para o
efeito.

Artigo 4.º
(Definições)
1. No presente Programa de Concurso, são utilizados os seguintes conceitos, de acordo
com a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual:
a) Agregado familiar: o conjunto de pessoas que residem em economia comum, que
tenham sido autorizadas pelo senhorio a permanecer na habitação, constituído pelos
seguintes elementos:
i)

O/A candidato/a e cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;

ii)

Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau;

iii)

Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral;

iv)

Pessoas relativamente às quais, por força da lei ou de negócio jurídico que
não respeite diretamente à habitação, haja obrigação de convivência ou de
alimentos – nomeadamente, derivado de adoção, tutela ou confiança
determinada por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços
legalmente competentes para o efeito;

b) Dependente: o elemento do agregado familiar que seja menor ou, que, tendo idade
inferior a 26 anos, não aufira rendimento mensal líquido superior ao indexante dos
apoios sociais;
c) Deficiente: a pessoa com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou
superior a 60%;
d) Rendimento mensal líquido (RML): o duodécimo da soma dos rendimentos anuais
líquidos de todos os membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido
de cada membro obtido:

i) Subtraindo ao rendimento global o valor da coleta líquida; caso os rendimentos
se reportem a período inferior a um ano, considera-se a proporção
correspondente ao número de meses em causa;
ii) Sendo zero o valor da coleta líquida ou não tendo legalmente havido lugar à
entrega de declaração de rendimentos nos termos do Código do Imposto sobre
o Rendimento de Pessoas Singulares, calculando o total dos rendimentos anuais
auferidos, considerados nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 70/2010, de
16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos -Leis
n.os 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho; caso os
rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera -se a proporção
correspondente ao número de meses em causa.

Artigo 5.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, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24/08.

Artigo 6.º
(Adequação da Habitação)
A atribuição de habitação, em regime de arrendamento apoiado, deve respeitar a
composição do agregado familiar, por forma a evitar situações de sobreocupação ou
subocupação, de acordo com a seguinte tabela:
N.º de elementos do
Tipologia

agregado familiar
Mínimo

Máximo

T2

2

4

T3

5

6

T4

7

8

Artigo 7.º
(Requisitos de Admissão ao Concurso)
1 – Os agregados familiares têm de reunir, cumulativamente, as condições prévias
abaixo identificadas, para atribuição do direito à habitação municipal:

a) Residir no Concelho de Chaves há pelo menos 3 anos;
b) No caso de cidadão estrangeiro, possuir título válido de residência em território
Português;
c) Possuir a idade igual ou superior a 18 anos;
d) O candidato ou qualquer outro elemento do agregado familiar não pode ser
proprietário, comproprietário, usufrutuário, arrendatário, promitente-comprador
ou detentor de outro título de prédio urbano ou fração autónoma de prédio
urbano, localizado no concelho ou em concelho limítrofe, desde que o imóvel
seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua
residência permanente de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o
mesmo;
e) Não pode integrar o agregado familiar nenhum elemento que seja proprietário
de lote de terreno urbanizado a nível nacional;
f)

Não pode integrar o agregado familiar nenhum elemento ex arrendatário
municipal com ação de despejo, transitada em julgado ou ex arrendatário que
tenha abandonado um fogo municipal;

g) Não pode integrar o agregado familiar nenhum elemento que é, ou tenha sido,
proprietário de fogo de habitação social;
h) Nenhum dos elementos do agregado familiar, por opção própria, tenha
beneficiado de uma indemnização, em alternativa à atribuição de uma habitação
municipal por realojamento.

Artigo 8.º
(Exclusão do concurso)

São excluídos do concurso, em qualquer das fases em que o mesmo se encontre, e
sem prejuízo do procedimento judicial que possa caber, os/as candidatos/as que:
a) Prestem declarações falsas ou omitam dolosamente informação relevante;
b) Usem ou tentem usar de qualquer meio fraudulento.

Artigo 9.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 10.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), entre as 9:00h e as
16:00h, dentro do prazo fixado no artigo 3.º, mediante o preenchimento do boletim de
inscrição obtido junto daquele serviço, e devidamente acompanhado dos documentos
indicados no referido Regulamento.

Artigo 11.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 12.º
(Composição da Comissão de Avaliação)
O concurso será acompanhado por uma Comissão de Avaliação, presidida pelo Diretor
de Departamento de Coordenação Geral, Marcelo Delgado, pela Chefe de Divisão de
Recursos Humanos e Ação Social, Paula Cabugueira e pelo Técnico Superior, Aureliano
Morais. Em caso de impedimento de qualquer um dos elementos da Comissão, o
mesmo será substituído pela Técnica Superior, Sandra Sarmento.
Ao júri competirá realizar todas as operações do concurso, designadamente a seleção
e hierarquização dos candidatos.

Artigo 13.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 do Município de Chaves.

Artigo 14.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, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação
Geral, o subscrevi.

Chaves, 20 de maio de 2019.

O Presidente da Câmara Municipal,
(Nuno Vaz)

Em anexo: Resultado da última classificação.

ANEXO
Classificação final de candidatos à habitação social municipal
Concurso de 2017
Tipologia 1
(2 habitações a concurso)
Proc. 15/2016

52,4

Contemplado

Proc. 07/2016

49,7

Contemplado

Proc. 27/2016

42,5

Não Contemplado

Proc. 08/2017

39

Não Contemplado

Proc. 01/2015

32

Não Contemplado

Proc. 04/2015

30,5

Não Contemplado

Proc. 23/2016

30,5

Não Contemplado

Proc. 07/2015

29,5

Não Contemplado

Proc. 12/2017

26,5

Não Contemplado

Proc. 11/2017

25

Não Contemplado

Proc. 20/2016

19,9

Não Contemplado

Proc. 03/2017

14

Não Contemplado

Proc. 13/2016

14

Não Contemplado

Proc. 17/2016

12,5

Não Contemplado

Proc. 02/2016

1,5

Não Contemplado

Proc. 10/2017

1,5

Não Contemplado

Proc. 19/2016

0

Não Contemplado

Proc. 25/2016

a)

Não Contemplado

a) Não considerado por residir em habitação social.

1

Tipologia 2
(4 habitações a concurso)
Proc. 05/2016

73,5

Contemplado

Proc. 28/2016

63,9

Contemplado

Proc. 08/2016

61,5

Contemplado

Proc. 11/2016

61,5

Contemplado

Proc. 11/2015

61,5 b)

N. contemplado

Proc. 26/2016

55,5

N. contemplada

Proc. 31/2015

51,5

N. contemplada

Proc. 05/2017

51,5

N. contemplada

Proc. 29/2016

51,5

N. contemplada

Proc. 13/2017

51,5

N. contemplada

Proc. 12/2016

50,5

N. contemplada

Proc. 16/2017

50,5

N. contemplada

Proc.09/2015

49

N. contemplado

Proc. 10/2015

46,5

N. contemplada

Proc. 22/2016

46,5

N. contemplada

Proc. 37/2015

43

N. contemplada

Proc. 07/2017

39

N. contemplado

Proc. 02/2017

36,5

N. contemplado

Proc. 17/2017

36,5

N. contemplado

Proc. 04/2017

26,5

N. contemplada

Proc. 06/2017

25

N. contemplado

2

Proc. 24/2016

20,4

N. contemplado

Proc. 18/2017

c)

N. contemplada

Proc. 14/2017

d)

N. contemplada

b)

De acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 9.º, do Regulamento do Regime de Acesso à Habitação
Municipal, perante a obtenção da mesma classificação, o critério utilizado para o desempate foi
do agregado com o rendimento per capita inferior. (Proc. 08/2016 = 9,37%; Proc. 11/2016 =
14,72%; Proc. 11/2015 = 19,01%)

c)

Processo incompleto.

d)

Não foi considerada a candidatura assinalada em virtude dos titulares do respetivo processo
residirem em economia comum com os progenitores. Tal decisão assenta no conceito de
agregado familiar (para efeitos 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

Nota: os candidatos contemplados poderão, com uma antecedência mínima de 24h,
solicitar a visita às habitações, correspondentes à tipologia que lhe é destinada.
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