
 

 

 

 

ANÚNCIO 

 

Concurso de abertura para atribuição de habitação social em regime 
de renda apoiada 

 

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, torna público que na reunião 

ordinária da Câmara Municipal, do dia 04/02/2019, foi deliberado aprovar a abertura de 

Concurso para Atribuição de Habitação Social sita na rua Egas Moniz nº 46 em Valada, 

em regime de arrendamento apoiado.  

O concurso por classificação é aberto nos termos do Regulamento de Atribuição e 

Gestão das Habitações Sociais em Regime de Arrendamento Apoiado do Município do 

Cartaxo, disponível em www.cm-cartaxo.pt e para consulta no Serviço de Ação Social e 

Saúde do Município do Cartaxo. 

1 - O prazo de entrega de candidaturas decorre entre 18 de fevereiro a 29 de março 

2019 

2 – A Habitação a concurso possui a Tipologia T2, com uma área de construção de 68 

m2. 

3 – O presente concurso regula-se pelo novo regime de arrendamento apoiado, Lei n.º 

81/14 de 19 de dezembro, com as alterações de 19 de agosto de 2016. 

4- Os critérios de acesso ao concurso, de hierarquização e de ponderação das 

candidaturas constam do Anexo I, e o mesmo é válido por um ano. 



5 – A consulta do programa do concurso e obtenção de esclarecimentos poderão ser 

efetuados no Serviço de Ação Social e Saúde do Município do Cartaxo, sito na Rua 

Marcelino Mesquita (Escola José Tagarro), nos dias úteis, das 09:00 horas às 16:00 horas. 

6 – A formalização de candidatura deverá ser efetuada, através de formulário próprio, 

disponível no Serviço de Ação Social e Saúde, sendo obrigatoriamente acompanhado 

dos documentos referidos no art.º 10 do regulamento. 

7 – Tendo em conta as pontuações obtidas, as listas provisórias e definitivas dos 

candidatos serão afixadas nas Juntas de Freguesia do concelho e nas instalações do 

Serviço de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal do Cartaxo. 

 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos, publica-se o  presente Anúncio, que vai 

ser afixado nos lugares do costume e no sítio da internet da autarquia www.cm-

cartaxo.pt. 

 

Cartaxo, 12 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

Pedro Ribeiro 
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