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MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODA0

C -AMARA MUNICIPAL

EDITALn.°072/2020
Alter acao as " Regr as par a Atr ibuicao de 18 Fogos
Habitacionais na Quinta da Tor r e Velha"
em Vila Velha de Rodao
Dr. Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Camara Municipal do
Concelho de Vila Velha de ROdao, torna public° que:

Em reuniao da Camara Municipal realizada em 11/12/2020, foi deliberado,
nos termos do disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 330 e da alinea i) do n.° 1 do

artigo 25.° da Lei 75/2013 de 12 de setembro, propor a Assembleia Municipal a

alteracao d a s Regr as par a Atr ibuicao de 18 Fogos Habitacionais na " Quinta da
Torre Velha" , tendo sido as mesmas aprovadas em sessao da Assembleia
Municipal, levada a efeito em 18/12/2020, nos seguintes termos:

1.0 - A alinea a) do n.° 1 do artigo 10.0 passa a ter a seguinte redacao:
" a ) Tenham idade igual ou superior a 18 anos"

2.° -0 artigo 15.° n.° 3 passa a incluir a alinea k) corn a seguinte redacao:
" k) Elaborar e submeter a apreciagao do Presidente da Camara Municipal propostas de
resolucao de interpretagao ou eventuais omiss6es do presente regulamento"

3.0 0 anexo I deixa de incluir o criterio "Idade"

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual
teor que vao ser afixados nos lugares pUblicos do costume.
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Regras para Atribuicao de 18 Fogos Habitacionais na
" Quinta da Torre Velha"
(Corn as alteragoes introduzidas pelas deliberagoes da Camara Municipal de 11/12/2020 e da
Assembleia Municipal de 18/12/2020)

Preambulo:
A Camara Municipal de Vila Velha de Roclao promoveu a construcao de 18 habitacoes sitas em Quinta da
Torre Velha, Vila Velha de Rodao, visando este projeto, fundamentalmente, a fixacao de pessoas no Concelho

de Vila Velha de %Ida°.
Com efeito, o Municipio, consciente da realidade habitacional existente e, bem assim, na prossecucao das

suas atribuicoes no dominio da habitacao, resolveu dotar o Concelho de novos fogos habitacionais para

alienacao.
Neste empreendimento foi intencao do Municipio assegurar, para alem do interesse habitacional, a sua funcao

social.
Para tanto, optou, tendo em vista a alienagao das habitacoes e em detrimento da modalidade de venda por
"Hasta Publica", pelo estabelecimento de um conjunto de regras e condigoes, as quais uma vez aplicadas,
permitirao maior equidade na atribuicao das habitagOes.
A opcao por este procedimento de venda assegura a realizacao do principio da igualdade e transparencia
conjugando ainda a realidade socioecon6mica dos cidadaos corn o Direito a Habitagao constitucionalmente
previsto pelo n.° 1 do artigo 65.° da Constituicao da RepUblica Portuguesa, nos termos do qual "Todos te'm

direito, para si e para a sua familia, a uma habitacao de dimensao adequada, em condicoes de higiene e
con forto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar'.

Regras para Atribuicao de 18 Fogos Habitacionais na
" Quinta da Torre Velha"

Capitulo I
Disposigoes Gerais

Artigo 1.°
Direito a Habitagao

Este regulamento foi elaborado ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 65.° da Constituigao da Republica
Portuguesa, conjugado corn o previsto nas alineas h) e i) do n.° 2 do artigo 23.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, na sua redageo atual.
Artigo 2.°
Objeto
1. 0 presente regulamento estabelece o regime de acesso e de atribuigao para venda, de 18 fogos unifamiliares

municipais, definindo os criterios e ponderagao da classificacao das candidaturas.
2. Os fogos referidos no numero anterior situam-se no empreendimento municipal designado por "Loteamento
da Quinta da Torre" em Vila Velha de Rodeo.
Artigo 3.°
Finalidade das Habitacoes
1. Os fogos a atribuir destinam-se a habitagao pr6pria e permanente do candidato e do seu agregado familiar,
nao 'hes podendo ser atribuido o direito a propriedade de mais de um fogo.
2. Cada candidato inscrever-se-a para a aquisigao de uma so habitagao, optando por uma Unica tipologia.

Artigo 4.°
Ambito de Aplicagao

0 concurso destina-se aos interessados que tenham idade superior a 18 anos e respetivos agregados
familiares, em conformidade corn os requisitos e condigOes de acesso estabelecidas neste regulamento.

Artigo 5.°
Definicoes
Para efeitos do disposto no presente regulamento entende-se port

a) Agregado Familiar: 0 conjunto de pessoas que vivam em economia comum e que seja constituido pelos
seguintes elementos:
i) Candidato e c6njuge ou pessoas que residam em condigOes analoga a dos canjuges ha mais de dois anos;
ii) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, ate ao 3.0 grau;

Parentes e afins menores, em linha reta e em linha colateral, ate ao 3.° grau;

iv) Pessoas relativamente as quais, por forga da Lei ou neg6cio juridico, que nao respeite diretamente a
habitagao, haja obrigagao de convivencia ou alimentos - nomeadamente adogao, tutela ou confianga
determinada por decisao judicial ou administrativa de entidades ou servigos legalmente competentes para o

efeito;

b) Deficiente: A pessoa corn deficiencia corn grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 °A);
c) Dependente: 0 elemento do agregado familiar que seja menor, ou, que tendo idade inferior a 26 anos, neo
aufira rendimento mensal liquido superior ao indexante dos apoios sociais;
d) Retribuicao Minima Mensal Garantida: A retribuigeo mensal definida anualmente por legislaceo propria;
e) Rendimento Mensal Iliquido: 0 valor do rendimento mensal iliquido do agregado familiar é o duodecimo
da soma dos rendimentos auferidos, a qualquer titulo, por cada urn dos seus elementos;
f) Rendimento Mensal Bruto: 0 duodecimo do total dos rendimentos anuais iliquido auferidos por todos os
elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 70/2010, de 16 de
junho, na sua redagao atual, ou caso as rendimentos se reportem a periodo inferior a urn ano, a proporceo
correspondente ao numero de meses a considerar;
g) Residencia Permanente: A habitageo onde o candidato e o seu agregado familiar residem de forma estavel,
duradoura e que inclui o respetivo domicilio incluindo o fiscal.
h) Fogo ou Habitagao: Moradia unifamiliar, sujeita ao regime da propriedade horizontal, de tipologia 13 ou
T2.
i) Procedimento: 0 concurso para atribuicao de habitacoes ern regime de venda.
j) Concorrente Contemplado: Pessoa que tendo concorrido ao concurso ficou classificado em lugar que he
permite a atribuicao, em regime de venda, de uma habitagao;
k) Candidato Suplente: Pessoa que tendo concorrido ao concurso neo logrou ficar classificado em lugar que

Ihe permita a atribuiceo, em regime de venda, de uma habitaceo, ficando contudo elegivel em caso de
desistencia ou exclusao de concorrente contemplado.
I) Candidatura conjunta: Candidatura apresentada conjuntamente por pessoas que, nao estando casadas
entre Si, vivam em situageo analoga a dos conjuges.

Artigo 6.°
Numero de Fogos, Tipologia e Localizacao
1. 0 nUmero total de fogos objetos deste procedimento é de 18 (dezoito).
2. Os fogos tem a seguinte tipologia: 14 fogos de tipo 13 e 4 fogos de tipo 12;
3. Os fogos situam-se na Quinta da Torre Velha em Vila Velha de ROdao, concelho e freguesia de Vila Velha
de Rodeo.

4. Existem no referido loteamento 33 lugares de estacionamento, as quais nao tern afetagao a qualquer
moradia.

Artigo 7.°
Prego dos Fogos
0 prego dos fogos e respetivas areas sao os seguintes:
13: 80.000,00€
12: 66.000,00€
Capitulo II
Regime de Acesso e de Atribuicao de Habitacao

Secgao I
Do Con curso por Inscrigao

Artigo 8.°
Regime de Atribuigao
1. A atribuicao das habitagoes para venda sera efetuada mediante concurso por inscrigao.
2. 0 concurso por inscrigao tern por objeto a atribuicao para venda, dos fogos habitacionais, pelo Municipio,
aos candidatos que, de entre os que se encontrem inscritos em listas proprias, obtenham melhor classificagao
por aplicagao dos criterios de ponderacao estabelecidos para o efeito no presente regulamento;

Artigo 9.°
Escolha e Habitagao Adequada
1. No ato da candidatura, os candidatos poderao escolher a moradia pretendida identificando-a atraves de
modelo pr6prio disponibilizado pelo Municipio, corn a seguinte condicionante:
A opgao pelas moradias de tipologia 12 e 13 sera realizada consoante o seu agregado familiar seja composto
por, respetivamente:
a) ate 3 membros;
b) 3 a 6 membros, inclusive.

2. Caso hajam varios candidatos para uma mesma moradia, tera preferencia aquele que estiver melhor
classificado na lista de candidatos admitidos e, de entre estes, respetivamente, o que tiver idade inferior.
3. Caso as inscricaes realizadas nos termos do disposto no nornero anterior nao preencham a totalidade das
moradias de tipologia tipo T3 colocadas a disposigao, serao convidados a inscrever-se para a sue atribuicao
os concorrentes inicialmente impedidos de o fazer por via da limitagao imposta nos termos da alinea a) do
numero 1 anterior;
4. Se, em consequencia das inscrigOes realizadas ao abrigo do numero anterior, os candidatos forem em
nOmero superior aos das moradias colocadas a disposigao, terao preferencia na sua atribuigao os candidatos

cujo agregado familiar seja composto por major nOmero de membros e, de entre estes, os que melhores
classificados se encontrarem na lista de candidatos admitidos.

Sec* II
Do Acesso ao Concurso

Artigo 10.0

Condicaes de Acesso
1. Podem candidatar-se ao concurso por inscrigao, todos os individuos que reimam, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
a) Tenham idade igual ou superior a 18 anos;
b) Sejam cidadao nacional ou estrangeiro detentor de titulo valid° de permanencia em territorio nacional;
d) Tenham, todos os elementos do agregado familiar corn mais de 18 anos, a sua situagao regularizada perante

a Autoridade Tributaria e Aduaneira e a Seguranga Social, bem como perante o Municipio de Vila Velha de

ROdao. A verificagao da condigao respeitante ao Municipio sera efetuada diretamente pela Divisao
Administrativa e Financeira da Camara Municipal;
f) 0 rendimento mensal iliquido do agregado familiar nao exceda os limites maximos por cada elemento em
fungao da Remuneragao Mensal Minima Garantida e previstos na tabela seguinte:
Retribuicao Minima
Garantida

Valor

1

2

€ 1270,00

€ 1 270,00

2

2

E 1270,00

€ 2 540,00

3

1,75

€ 1 129,25

€ 3 387,75

4

1,50

€ 970,50

€ 3 882,00

5

1,25

€ 811,75

€ 4058,75

6

1,10

€ 698,50

E 4 191,00

NOmero de Elementos por Agregado

Rendimento Total
Agregado

i) A media do rendimento mensal iliquido do candidato nao seja inferior, por referencia aos tres meses
anteriores a abertura do concurso, ao valor correspondente a uma ou duas Remuneragoes Mensais Minimas
Garantidas, consoante se trate de candidatura singular ou conjunta.
2. Sao admitidas candidaturas apresentadas conjuntamente por pessoas casadas ou que vivam em uniao de
facto, observando-se neste caso o seguinte:
a) A idade considerada, nomeadamente para criterio de desempate, sera a resultante da media obtida pela
soma da idade dos dais concorrentes;

b) 0 periodo considerado, para efeitos de exercicio de atividade laboral no concelho, sera o resultado da media
obtida pela soma dos periodos de laboragao dos dois concorrentes;
C) 0 periodo considerado, para efeitos de residencia no concelho, sera o resultado da media obtida pela soma
dos periodos de residencia dos dois concorrentes;

d) 0 periodo considerado, para efeitos de descontos para a Seguranca Social ou sistema previdencial
equivalente, sera o resultado da media obtida pela soma dos periodos de descontos efetuados pelos dois
concorrentes.

Artigo 11.0

Impedimentos
1. Este impedido de concorrer ao presente concurso quern:
a) Tenha sido alvo de despejo de habitagao *lice ha menos de cinco anos;
b) Cujo agregado familiar seja composto por sete ou mais pessoas.
c) Nao tenha realizado qualquer desconto para a Seguranca Social ou sistema previdencial equivalente nos
doze meses anteriores a abertura do procedimento de candidatura.

Capitulo III
Do Procedimento de Candidatura e dos Criterios de Classificacao

Sega° I
Da Abertura do Concurso e Formalizacao de Candidaturas

Artigo 12.°
Anuncio de Abertura de Concurso
1. 0 concurso inicia-se corn a publicagao de um anuncio, divulgado atraves de editais nos locais pUblicos e na
pagina da Internet do Municipio de Vila Velha de Rodao, em www.cm-vvrodao.pt.
2. 0 anOncio a que se refere o numero anterior deve canter:
a) Tipo de procedimento;
b) Datas do procedimento;
c) Identificagao, tipologia e area Otil das habitagOes;
d) Preco das habitagOes;
e) Local e horario para consulta do regulamento do concurso e obtencao de esclarecimentos;
f) Condicees de Admissao;
g) Criterios de Ponderagao;
h) Local, forma e periodo de apresentagao de candidature;

i) Local e forma de divulgagao das listas provisOria e definitiva dos candidatos apurados e suplentes;

Artigo 13.°
Formalizacao de Candidaturas
1. As candidaturas poderao ser entregues:
a) Presencialmente, nos Servigos da Camara Municipal de Vila Velha de R6dao, sito na Rua de Santana, 6030230 Vila Velha de Rodao;
b) Por correio registado para: Camara Municipal de Vila Velha de Rodao, Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha
de Radar);
c) Por via eletrOnica, atraves do enderego de qeral(a,cm-vvrodao.pt.
2. Os candidatos deverao, para efeitos de candidatura, apresentar os documentos a seguir mencionados:
a) Requerimento dirigido ao Presidente da Camara Municipal de Vila Velha de Rodao, de acordo corn o modelo
disponibilizado pelo Municipio para o efeito;
b) Modelo pr6prio, disponibilizado pelo Municipio, para identificagao da habitagao escolhida pelo candidato;
c) Questionario relativo a situagao laboral, habitacional e de constituigao do agregado familiar;

d) Atestado emitido pela Junta de Freguesia da area de residencia do candidato que ateste o numero de
pessoas que compoem o seu agregado familiar;
e) Declaragao da entidade patronal que ateste o periodo de laboragao;

f) Certidao emitida, ha menos de urn mes, pela Autoridade Tributaria e Aduaneira que comprove que o
candidato e restantes elementos do agregado familiar maiores de 18 anos, tern a sua situacao tributaria
regularizada perante este organismo;
g) Certidao emitida, ha menos de um mes, pela Seguranga Social que comprove que o candidato e restantes
elementos do agregado familiar, maiores de 18 anos, tern a sua situagao contributiva regularizada perante esse
organismo;
h) Fotocapia da ultima declaragao de rendimentos (IRS), acompanhada da Demonstragao de Liquidagao (nota
de liquidagao ou cobranga) do candidato e membros do seu agregado familiar, abrangidos pela obrigagao de
entrega;
i) Caso o candidato, ou membros do agregado familiar nao possuam declaragao de IRS, em virtude

de nao estarem obrigados a sua entrega, deve ser apresentada declaragao de nao entrega de
declaragao de rendimentos emitida pelo competente Servigo de Finangas;

ii) No caso de trabalhadores independentes, que no ano civil anterior nao tenham apresentado
declaragao de rendimentos, devem apresentadas copias de todos as recibos emitidos no ano civil

correspondente ao da entrega do requerimento de candidatura, identificando e numerando cada
documento.

i) No caso de candidato corn deficiencia ou membro do agregado familiar corn deficiencia, deve ser apresentado
atestado medico multiusos, onde conste o grau de incapacidade;

j) Declaracao do candidato sob compromisso de honra em como o pr6prio e restantes elementos do agregado
familiar reimem as condicOes de acesso;

3. Sera.° liminarmente recusadas as candidaturas cujo preenchimento seja insuficiente ou ininteligivel.

Artigo 14.0
Falsas Declaragoes
Sem prejuizo da responsabilidade criminal que ao caso caiba, a prestacao de falsas declaracoes, de forma
expressa ou por omissao, para efeitos de acesso ao presente concurso, constitui justa causa de exclusao do
agregado familiar ou de resolucao unilateral e imediata do contrato-promessa de compra e venda relativo a
habitacao, caso este já tenha sido celebrado.

Seca° II
Da Analise de Candidaturas

Artigo 15.0
Do Juri
1. Decorrido o periodo para a apresentacao de candidaturas, cabe aos elementos do JOri do concurso efetuar
a sua apreciagao, de forma a aferir a elegibilidade das mesmas.

2. 0 JOri sera nomeado pelo Presidente da Camara Municipal, devendo ser constituido por 3 elementos que
exercam funcOes em perman8ncia na Camara Municipal de Vila Velha de Rada°, sendo:
i) Um elemento dos Servicos Juridicos;
ii) Urn elemento da Divisao de Obras, Urbanismo e Ambiente;
iii) Urn elemento da Divisao Administrativa e Financeira

iv) Dois elementos suplentes que se considerem os mais adequados ao tipo de concurso.
3. Compete ao hit apos apreciacao, das candidaturas:
a) Notificar os candidatos para aperfeicoamento do pedido, sempre que se verifique que este nao foi instruido
corn os elementos fixados no presente regulamento;

b) Notificar os candidatos da intencao de exclusao por nao preencherem as condicOes de acesso ou se
encontrarem impedidos de o fazer;
C) Apreciar os eventuais fundamentos invocados pelos requerentes, em sede de audiencia de interessados;
d) Notificar os candidatos da admissao/exclusao das candidaturas;

e) Notificar os candidatos da possibilidade de escolha de outra tipologia, para o caso previsto pelo artigo 9.°
n.° 3 do presente regulamento e reorganizar, em consequencia, as listas;
f) Preparar e ordenar, pela ordem de classificagao resultante da soma de pontos obtidos atraves dos criterios
de ponderagao, a listas de candidatos para cada tipologia de fogo;
g) Elaborar urn relatorio provisorio corn as candidatos admitidos e excluidos;
h) Elaborar o relatorio final para aprovagao pelo orgao executivo;
i) Notificar as candidatos para exercicio do direito de audigao previa;
j) Preparar o procedimento para atribuigao dos fogos.

k) Elaborar e submeter a apreciagao do Presidente da Camara Municipal propostas de resolugao de
interpretagao ou eventuais omissoes do presente regulamento;
4. Todas as notificagOes aos candidatos sera° realizadas no ambito do Codigo de Processo Administrativo,
atraves de registo simples, nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 112.° do referido diploma legal;

Artigo 16.°
Causas de Exclusao das Candidaturas
Serao excluidas, sem prejuizo do procedimento judicial que possa caber, as candidaturas que:
a) Nao reunam as condigbes de acesso previstas no artigo 10.° do presente Regulamento;
b) Nao reunam todos as documentos instrutorios constantes do artigo 13.° do presente Regulamento;
c) Nao procedam ao aperfeigoamento do pedido no prazo de 10 (dez) dias Oteis apos notificagao para o efeito
pelo jOri;
d) Se verifique que tenham sido prestadas falsas declaragOes ou omitida dolosamente informagao relevante;
e) Usem ou tentem usar qualquer meio fraudulento tendo a sua participagao no concurso;

Seccao III
Dos Criterios de Classificagao

Artigo 17.°
Selecao e Classificagao das Candidaturas
1. As candidaturas serao analisadas pelo jOri do concurso e ordenadas par ordem decrescente de pontuagao,
obtida por aplicagao da ponderagao constante da matriz do Anexo I do presente Regulamento.
2. Sao criterios de ponderagao:
a) Escaloes de Rendimento Per Capita em fungao da RMMG;
b) Atividade laboral no concelho;
c) Elementos corn deficiencia no agregado familiar;
d) Residencia no concelho;

e) Recenseamento no concelho;
f) Numero de anos de desconto para a seguranca social ou sistema equivalente;

h) Membro do corpo dirigente de IPSS/AHBV sediada no concelho e/ou elemento do corpo de bombeiros
voluntarios de Vila Velha de Rada();
i) Tipo de ocupacao da habitacao atual;
2. A classificacao final dos candidatos resulta da soma dos pontos obtidos em cada criterio de avaliagao de
acordo corn a seguinte formula:
CF = Soma de todas as CC;
CC = (GPxCP);

Ou seja: CF = (GP1XCP1) + (GP2XCP2) + (GP3XCP3) + (GP4xCP4) + (GP5xCP5) + (GP6xCP6) +
(GP7xCP7)+(GP8xCP)
Em que: CF = classificacao final; CC = classificagio obtida em cada crit6rio; GP = grau de ponderagao,
CP= coeficiente de ponderagao.

Artigo 18.°
Candidatos Efetiv os e Suplentes

1. Serao apurados como efetivos tantos candidatos quanto os fogos disponiveis para atribuicao e coma
suplentes os restantes candidatos admitidos.
2. 0 procedimento de atribuicao de fogos prosseguira os seus termos, ainda que o numero de candidatos seja
inferior ao nOmero de fogos a atribuir;
Artigo 19.0
Candidatos Suplentes

1. Os concorrentes suplentes sera° considerados pela ordem determinada na classificacao obtida para
atribuicao de fogos que, par qualquer motivo, fiquem disponiveis dentro do prazo de validade previsto pelo
artigo 31.0 do presente regulamento.

2. Sempre que haja lugar, ao abrigo do disposto no nOmero anterior, a atribuicao de novas fogos, as
concorrentes suplentes abrangidos sera() notificados pelos servicos da Camara Municipal para, sob pena de
exclusao, atualizarem as suas declaracoes tendo em vista a verificacao da manutencao das condiceies de
atribuicao do direito e para efeitos de eventual revisao da sua posicao,

Segio IV
Encerramento do Prazo de Candidatura, Relatorio e Lista Prov isoria

Artigo 20.°
Relatorio Provisorio

No prazo de 30 dias ap6s o encerramento do prazo de candidatura, o Jun i elaborara e remetera urn relatorio
onde constara a identificagao, sob forma de listas, sendo uma para cada tipologia, das candidaturas admitidas
e das candidaturas excluidas corn os respetivos fundamentos, para aprovacao do orgao executivo da Camara
Municipal.

Artigo 21.°
Publicitagao do Relatorio ProvisOrio
Aprovado o relat6rio provisorio pelo executivo da Camara Municipal, sera este afixado por meio de Edital nos
locais publicos, sendo os interessados notificados para, querendo, se pronunciarem no prazo de 10 dias.

Artigo 22.°
Reclamacoes
1. Da inclusao ou exclusao de qualquer candidato, cabe reclamacao para a Camara Municipal, a interpor no
prazo de 5 dias Oteis a contar data da publicagao das listas provisarias.
2. Sobre a materia da reclamacao sera proferida decisao no prazo maximo de cinco dias a contar da data da
respetiva apresentacao.

Artigo 23.°
Relatorio e Lista Final de Candidatos Admitidos
Apreciadas as questaes submetidas ou, nao as havendo, o JOri elaborara um relat6rio final onde constara a

classificagao final dos candidatos admitidos para cada tipo de fogo, ap6s o que remetera o relatorio para
aprovagao do orgao executivo da Camara Municipal.

Artigo 24.°
Publicitacao
Aprovado o relator-lc final, sera publicitado por meios de editais, a afixar ern locais publicos, sendo os
contemplados notificados para o efeito.

Capitulo IV
Das Condigoes de Aquisicao, Causas de Exclusao do Concurso e Alienabilidade do Fogo

Sega° I
Do Contrato de Promessa de Compra e Venda

Artigo 25.°
Contrato de Promessa de Compra e Venda

1. No prazo de 30 dias apOs a notificagao referida no artigo anterior, sera celebrado entre os concorrentes
contemplados e o Municipio, urn contrato promessa de compra e venda da habitacao.
2. 0 Municipio podera, apOs a atribuigao da habitagao e ate a data da celebracao do contrato de promessa,

solicitar documentagao adicional e/ou quaisquer esclarecimentos que entenda por conveniente aos
concorrentes contemplados corn uma habitagao.

Artigo 26.°
Sinai

Os contemplados pagarao, a titulo de sinal e inicio de pagamento, no dia da assinatura do contrato promessa
de compra e venda do fogo que Ihe coube, urn valor correspondente a 5 % do prego de aquisigao do imovel

Artigo 27.°
Condicoes de Pagamento

1. 0 pagamento dos restantes 95% do prego a pagar pela aquisicao da habitagao tera lugar na data da
assinatura da escritura de compra e venda.
2. Para efeitos de celebragao de Contrato de Promessa, os contemplados que pretendam recorrer ao credit°
bancario para pagamento da habitagao, deverao informar a Camara Municipal, no prazo de 5 dias contados
da notificagao prevista pelo artigo 24.° do presente regulamento, dessa sua intengao, sob pena de exclusao do

procedimento e o fogo ser atribuido a urn suplente.
3. Os candidatos obrigam-se a suportar todos os encargos inerentes a aquisigao da respetiva habitagao.

Seca() II
Da Escritura de Compra e Venda

Artigo 28.°
Escritura de Aquisicao da Habitagao.
A escritura de compra e venda sera celebrada no prazo maxim° de 90 dias contados da celebragao do contrato

de promessa de compra e venda, ern data e local que vier a ser designado pela Camara Municipal.

Sega° III
Das Causas de Exclusao do Concurso

Artigo 29.°
Causas de Exclusao do Concurso
Sao causas de exclusao do concurso as seguintes:
a) A nao entrega pelo contemplado, no prazo de 5 dias contados sobre a atribuicao da habitagao que he coube,

as documentos necessarios para a realizacao do contrato promessa de compra e venda;
b) A recusa do fogo que lhe foi atribuido em aplicacao das regras do concurso;
c) 0 nao cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 27.° do presente regulamento;
d) A nao celebracao de Contrato de Promessa de Compra e Venda por causa imputavel ao contemplado;
e) A nao celebragao da Escritura de Compra e Venda por causa imputavel ao contemplado.

Sega° IV
Alienabilidade do Fogo

Artigo 30.°
Onus de Inalienabilidade
1. As habitacOes so poderao ser alienadas decorridos sete anos sobre a data do registo de aquisicao a favor
do contemplado. Caso o comprador necessite proceder a venda antes de decorrido esse prazo, o preco de
venda nao pode ultrapassar o valor de aquisicao, acrescido de correcao monetaria de 0.8 °A, e o Municipio de
Vila Velha de Rada° tera direito de preferencia
2. 0 Onus a que se refere o n0mero anterior devera ser registado na Conservatoria do Registo Predial;

3. Durante o referido prazo, as habitacties destinam-se exclusivamente a residencia permanente dos
adquirentes e respetivos agregados familiares, sendo proibido o seu arrendamento e utilizacao como
alojamento local.
4. 0 onus de alienabilidade referido no n.° 1 cessa por morte ou invalidez, permanente e absoluta, do
adquirente ou respetivo conjuge, ou em caso de execucao por divida relacionada cam o financiamento

aquisicao da respetiva habitacao.

Capitulo VI
Disposicoes Finais

Artigo 31.°
Prazo de Validade do Procedimento

0 procedimento concurso e valid° por urn ano, a contar da publicagao do aviso referido no n.° 1 do artigo 12.°
do presente regulamento, podendo a Camara Municipal de Vila Velha de Rodao determinar a sua prorrogacao,
por igual periodo ou por periodo de seis meses, em casos devidamente justificados.

Artigo 32.°
Omissoes
As dOvidas suscitadas na aplicagao das disposicOes contidas no presente regulamento sera() resolvidas pela
Camara Municipal, sob proposta do Jun do Concurso;

ANEXO 1: Matriz de Classificacio

Criterios

1

2

EscalOes de Rendimento Per Capita e m f un&
do RMMG

Atividade Laboral no Concelho

,
Ate 75%

10

De 56% a 100%

8

De 101% a 125%

6

De 125% a 1500/0

4

Mais de 150%

2

Sem exercico de Atividade

0

ha menos de 2 anos

2
4

2 a 3 anos
3 a 4 anos

3

4

5

6

7

8

Elementos corn Deficiencia

Residencia no Concelho

Recenseamento no Concelho

N.° de Anos de Desoontos para a Seguranga
Social ou Sistema Equivalente

4 a 5 anos

8
10

Sim

Coeficiente de
Ponderagdo
(%)

2

1,5

6

,

Mais de 5 anos
:

6

Nao

1,5

0

Sem residencia

0

He menos de 1 ano

2

Entre 1 e 3 anos

4

Entre 4 e 6 anos

6

Entre 7 e 9 anos

8

ha mais 10 anos

10

Nao recenseado

0

Ha menos de 1 ano

2

Entre 1 e 3 anos

4

Entre 4 e 6 anos

6

Entre 7 e 9 anos

8

ha mais 10 anos

10

Ate 1 ano (exclusive)

2

De 1 a 2 anos

4

De 3 a 4 anos

6

De 5 a 6 anos

8

Mais de 7 anos

10

Membro do Corpo Dirigente de IPSS/ AHBV
sediada no Concelho e/ou membro do corpo de
Bombeiros Voluntarios de Vila Velha de Reda°

Tipo de Ocupageo da Habitagao Atual

Grau de
Ponderagio

Indicador

Sim

5

Nao

0

1

1

0,5

0,5

Habitacao Arrendada no concelho

6

Quarto Arrendado no concelho

4

Habrtagao arrendada fora do concelho
Total

2

0,5

Classificagdo

