
    
 

Aviso de Abertura de Candidaturas ao 1º Concurso por Sorteio para Atribuição de Uma Habitação 
em Regime de Renda Acessível 

 
I 

Âmbito  
1- O presente concurso realiza-se por sorteio e destina-se à atribuição de uma habitação municipal, em regime 

de arrendamento acessível nos termos do Regulamento Municipal de Acesso à Habitação.  

 

2- O presente documento estabelece as regras a que obedecerá a entrega dos documentos necessários à 

participação no concurso, bem como os trâmites necessários subsequentes desde e até à atribuição da 

habitação. 

II 

Localização e Tipologia do Fogo 

1- A habitação a atribuir em regime de arrendamento acessível, é propriedade do Município de Odemira e 

encontra-se localizada na Rua António Fortunato Simões dos Santos, Odemira, freguesia de S. Salvador e Santa 

Maria e apresenta a seguinte tipologia e área útil: 

 

Tipologia T2, com uma área de habitação de 108,20m2, composto por sala comum com kitchenette, no 

primeiro térreo, dois quartos e casa de banho no primeiro piso e um terraço no 2º piso. 

A habitação foi completamente remodelada, nomeadamente ao nível da eficiência energética e a cozinha está 

devidamente equipada.  

 

De acordo com o disposto no nº 4 do Artigo 32º e no nº 2, do Anexo III, do Regulamento Municipal de Acesso à 

Habitação o valor da renda da habitação será de 300,00€ mensais. 

III 

Procedimento de Atribuição do Fogo 

1- O fogo a atribuir em arrendamento acessível efetua-se através de concurso por sorteio dos concorrentes 

admitidos nos termos do presente Aviso e de acordo com o definido Regulamento Municipal de Acesso à 

Habitação. 

2- O concurso por sorteio visa a atribuição de uma habitação em arrendamento acessível, aos agregados 

familiares que, de entre os que preencham os critérios de acesso ao concurso e que tenham concorrido dentro 

do prazo fixado, sejam apurados por sorteio. 

 

 

 

 



    
 

IV 

Concurso por Sorteio 

1- Requisitos de Acesso 

1.1 - Podem ser admitidos ao concurso os candidatos que reúnam as seguintes condições: 

a) Ser cidadão nacional maior de 18 anos ou cidadão estrangeiro detentor de título válido de residência 

no território nacional, maior de 18 anos; 

b) Ter, de acordo com o disposto na alínea b), nº 1, do Artigo 35º e do nº 1.1 e nº 1.2 do Anexo III do 

Regulamento Municipal de Acesso à Habitação, um valor de rendimento global, em função da composição 

do agregado habitacional, de acordo com o quadro infra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Apresentar, de acordo com o disposto na alínea i), nº 1 do Artigo 5º do Regulamento Municipal de 

Acesso à Habitação, com a candidatura as notas de liquidação do IRS do Agregado Habitacional; 

d) O agregado habitacional tem que ter uma taxa de esforço inferior a 30% do rendimento disponível. No 

caso ter dependentes reduz 2,0% por cada dependente que constar na declaração de IRS. 

  Taxa de Esforço = (Encargos/Rendimento mensal do Agregado Familiar) X 100 

Encargos tidos em conta para o cálculo (Empréstimo: pessoal e automóvel, despesa mensal de eletricidade, 

telecomunicações, gás, água, despesas com creche/jardim de infância/ATL, despesa com Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e despesas com Pensão de Alimentos 

constantes no Acordo de Regulação de Responsabilidades Parentais).  

e) Ter, de acordo com o disposto no nº 1.4 do Anexo III do referido Regulamento, agregado familiar 

adequado à tipologia da habitação, conforme quadro seguinte: 

Nº de adultos não 

dependentes no 

Agregado familiar 

Valor Mínimo Anual do Rendimento 

Global do Agregado familiar 

Valor Máximo Anual do 

Rendimento Global do 

Agregado familiar 

1 10 640,00€ (100% da Retribuição 

Mínima Nacional Anual - RMNA) 

35 000,00€ 

2 15 960,00€ (100% da RMNA + 50% 

da RMNA no 2º adulto) 

45 000,00€ 

3 ou mais A partir de 15 960,00€ (100% da 

RMNA + 50% da RMNA por cada 

adulto) 

45 000,00€ + 5 000,00€ por 

cada dependente adicional que 

conste na declaração de IRS 



    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

f) Ter agregado familiar monoparental (agregado constituído por progenitor(a) e filhos); 

g) Famílias jovens, com idade igual ou superior a 18 anos e igual ou inferior a 40 anos; 

 

2- Candidatura 

2.1  - A candidatura será apresentada através de requerimento próprio, constante no anexo I ao presente 

documento, devidamente preenchido e assinado, a entregar presencialmente no Balcão Único do Município de 

Odemira, expedidas por correio eletrónico para o endereço habitacao@cm-odemira.pt, ou por correio normal, 

contando neste caso a data de carimbo dos correios, para a morada: Município de Odemira, Praça da República 

7630-139 Odemira.  

2.2 - Ao requerimento de candidatura deverão ser anexos os documentos referidos no próprio impresso, sob 

pena de exclusão do concurso. 

2.3 - Aos candidatos, cujos processos apresentem incorreções/imprecisões na candidatura, será concedido um 

prazo de 10 dias úteis, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro. 

2.4 - O Município de Odemira poderá exigir que os/as concorrentes comprovem, pelos meios legais e dentro do 

prazo para o efeito fixado, os elementos constantes daqueles documentos, para além das confirmações neles 

apostas, podendo ainda proceder a inquérito sobre a situação habitacional e social do concorrente, bem como 

realizar visita à morada atual. 

 

3- Prazos do Concurso 

3.1 - O período de candidatura ao concurso decorrerá entre o dia 13 de março de 2023 e o dia 11 de abril de 

2023. 

3.2 – O presente concurso tem a validade de 2 anos. 

 
 
 
 

Número de Pessoas do 

Agregado Familiar 

Tipologia de Habitação 

Mínima Máxima 

1 T0 T1 

2 T0 T2 

3 T1 T3 

4 T2 T3 

5 ou mais (Famílias numerosas) T3 T4 

mailto:accao.social@cm-odemira.pt


    
4- Análise da Candidatura 

4.1 - A Câmara Municipal, no prazo máximo de até 30 dias úteis após o termo do período de candidaturas para o 

concurso, aprovará a lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso, com indicação dos 

fundamentos. Os candidatos admitidos e excluídos serão notificados e afixada a lista nos locais de estilo para 

eventuais reclamações a efetuar pelos interessados, no prazo de 10 dias úteis.  

4.2 - No caso de apresentação de reclamações, as mesmas serão proferidas com decisão final no prazo máximo 

de até 15 dias úteis, pela Câmara Municipal. 

4.3 - A Câmara Municipal aprova a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos. 

 

5- Sorteio da habitação a atribuir 

5.1 – O sorteio visa atribuir a habitação designada no presente concurso aos agregados habitacionais elencados 

na lista de candidatos admitidos; 

5.2 – O sorteio é sujeito a certificação de integridade e inviolabilidade por entidade independente; 

5.3 – O sorteio é um ato público, que será efetuado no dia 15 de junho de 2023, pelas 18 horas, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho; 

5.4 – Após o sorteio será publicado no sítio eletrónico do Município a lista dos números de candidatura, 

ordenada de acordo com o resultado do mesmo; 

5.5 – Os agregados habitacionais sem habitação atribuída adquirem a condição de suplentes, pela ordem que 

coube às respetivas candidaturas no sorteio referido em 5.3, até à extinção do concurso; 

5.6 – Em situação de exclusão ou desistência de um candidato, notifica-se o candidato que não tenha habitação 

afeta, seguindo a ordenação da lista de candidatos que resultou do sorteio até se apurar o candidato que reúna 

as condições que permitam a afetação da habitação. 

V 

Atribuição da Habitação 

1- A atribuição de habitação será formalizada mediante a celebração de contrato de arrendamento ao abrigo 

do Programa Municipal de Renda Acessível, por prazo mínimo de 5 anos, podendo ser renovável por um período 

estipulado entre as partes, e a pedido do arrendatário 6 meses antes do fim do contrato. 

2- Após a assinatura do contrato, o arrendatário dispõe de 15 dias para contratar um “Seguro de Arrendamento 

Acessível”, que englobe a quebra involuntária de rendimentos e danos no locado. 

VI 

Disposições Finais 

1- Qualquer esclarecimento deverá ser solicitado à Divisão de Inovação Social, através de: 

e-mail: habitacao@cm-odemira.pt 

Telefone 283 320 900 ou telemóvel 961 620 618. 

2- Qualquer situação omissa será objeto de apreciação pela Câmara Municipal. 

mailto:habitacao@cm-odemira.pt


    
 

O presente aviso será afixado nos locais de estilo do Concelho. 

O aviso de abertura, o requerimento de candidatura (anexo1), o respetivo regulamento e demais legislação 

habilitante estão disponíveis no sítio do Município de Odemira, em www.cm-odemira.pt. 

 

Odemira, 10 de março de 2023. 

 

Por delegação de competências, 

(Despacho nº 22A-2021P) 

A Vereadora, 

 

Isabel Palma Raposo 

 

http://www.cm-odemira.pt/

