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Programa Municipal Habitação Jovem 

 

No quadro das ações e planos já definidos para o concelho, nomeadamente as Grandes 

Opções do Plano 2012-2015 e atividades mais relevantes para o ano de 2012, o município de 

Serpa dá uma atenção especial às questões ligadas com a revitalização económica e social do 

território tendo em conta o desenvolvimento sustentável, potenciando os recursos naturais e 

patrimoniais em fatores competitivos promotores de um desenvolvimento equilibrado e 

equitativo.  

Neste sentido, é fundamental criar condições para atrair e fixar população, potenciando 

dinâmicas demográficas de sentido positivo, nomeadamente jovens, potenciais investidores, 

novos residentes. Como uma forma de facilitar a construção de novas habitações, numa altura 

em que a crise económica e a consequente diminuição da capacidade de investimento, afeta a 

maioria dos portugueses e sobretudo a faixa etária mais nova e em início de vida ativa, o 

município de Serpa decidiu criar um Programa de Apoio à Habitação Jovem no Concelho de 

Serpa, através do qual se disponibilizam lotes de terrenos para construção de habitação nos 

vários loteamentos de iniciativa municipal, a preços reduzidos. 

Neste âmbito, de acordo com ponto 3.5 das Grandes Opções do Plano e de harmonia com o 

disposto no artigo 64º nº2 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei nº 5-A/2002,de 11 de janeiro, estabelece-se as condições de atribuição  de lotes 

de terreno. 

 

1. Objeto 
Venda de lotes de terreno, a custos reduzidos, para construção de habitação própria 
tendo em vista a fixação de jovens no concelho e melhoria de condições de habitação 
para agregados familiares.  
 
 

2. Formas de Atribuição 

A atribuição de lotes será feita por concurso, mediante publicitação de edital. 
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3. Condições de admissão ao concurso 

Poderão candidatar-se à atribuição de lotes os interessados que reúnam 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Pretendam ter residência permanente no concelho; 
b) Não possuam habitação própria, ou que, possuindo, a mesma não 

corresponda às necessidades do agregado familiar, ou pretendam construir 
um agregado autónomo; 

c) Tenha idade igual ou superior a 18 anos; 
d) Manifestem interesse na construção, a qual deve ser realizada no prazo de 3 

anos. 
 
 

4. Instruções de candidatura 

4.1 - Para efeitos do concurso, a Câmara Municipal abrirá inscrições pelo período 
que julgar conveniente, afixando edital nos locais público.  

       4.2 - O pedido de inscrição dos interessados é feito por requerimento dirigido ao  
         Presidente da Câmara, do qual deverá constar especificamente: 

 Identificação do concorrente e do respetivo agregado familiar; 

 Explicitação das razões para apresentação da inscrição; 

 Declaração de aceitação das condições definidas pelas presentes 
normas e das que, em seu desenvolvimento vierem a ser fixadas; 

 Declaração, sob compromisso de honra, da veracidade das 
declarações. 
 

 
5. Requisitos 

 
O requerimento para inscrição deverá ser formalizado, em impresso fornecido pela 
Câmara Municipal, no prazo que vier a ser fixado, acompanhados dos seguintes 
documentos: 
 

a) Confirmação da Junta de Freguesia, comprovativa da composição do agregado 
familiar; 

b) Características da residência atual (indicação da tipologia e das condições de 
conservação do prédio) e informação sobre o título de ocupação 
(arrendamento, cedência temporária a título gratuito, proprietário ou outro). 
 

 
6. Avaliação da candidatura 

 
6.1 - A avaliação das candidaturas é feita através de uma equipa de técnicos da 
autarquia, devendo constar da mesma um elemento da área de ação social e um 
elemento da área de arquitetura ou engenharia. 

6.2 - A falta de condições de habitabilidade da habitação própria ou sua 
inadequação às necessidades do agregado familiar serão confirmadas pelos 
técnicos, devendo proceder às vistorias que julgue convenientes. 
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6.3 - Serão tidos em consideração os critérios a seguir enunciados, com 
ponderação de 1 a 5 pontos: 

 Não possuir habitação própria (não é titular -5 pontos; é titular – 1 
ponto)- 20 %; 

 Estado de conservação do alojamento (Mau-5 ponto; Razoável-3 
pontos; Bom – 1 ponto) – 15%; 

 Características do alojamento (Tipologia face ao agregado familiar-T0-
5 pontos; T1 – 4 pontos; T2 - 3 pontos; T3 - 2 pontos; T4 ou superior-1 
ponto) – 10%; 

 Idade (até 35 anos – 5 pontos; 36 a 40 anos – 4 pontos; 41 a 45 anos – 
3 pontos;  46 a 50 – 2 pontos; superior a 50 – 1 ponto)- 35%; 

 Composição do agregado familiar ( 1 elemento – 1 ponto; 2 elementos 

 2 pontos; 3 elementos – 3 pontos; 4 elementos – 4 pontos; 5 ou mais 
elementos – 5 pontos) – 20%. 

6.4 - Aplicados os critérios de avaliação e verificando-se igual pontuação o critério de 
desempate será a idade do concorrente, dando-se preferência ao mais jovem. 

 
7. Aprovação da inscrição e lista de concorrentes 

 
7.1 - A Câmara Municipal, uma vez decorrido o prazo para instrução da candidatura e 
realizada, que sejam as demais diligências probatórias que houver por conveniente, 
decidirá pela aceitação ou rejeição dos concorrentes elaborando a lista provisória dos 
admitidos a concurso e dando-lhe publicidade nos termos usuais. 
 
7.2 - Da decisão referida no número anterior poderão os concorrentes ou qualquer 
interessado apresentar, no prazo de 5 dias, reclamação devidamente fundamentada. 
 
7.3 - Decorrido o prazo referido no nº anterior a Câmara Municipal decidirá das 
reclamações apresentadas, procedendo de imediato à publicação da lista definitiva. 
 
 

8. Falsas declarações 
 

A prestação de falsas declarações por parte dos concorrentes implica a sua exclusão 
do concurso. 
 
 

9. Preço  
 
9.1 - O preço é definido tendo em consideração os interesses que se visa prosseguir 
com a criação de habitação própria condigna.  
 
9. 2 - O preço foi calculado com base numa avaliação efetuada por um perito, sendo o 
seu valor de mercado reduzido em 25%, salvo atualização decidida pela Câmara 
Municipal. 
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10. Prazos de construção 
 
10.1 - As obras de construção das edificações a que os lotes se destinam devem iniciar-
se no prazo de um ano a contar a celebração do contrato de compra e venda e 
deverão mostrar-se concluídas no prazo de três anos, entendendo-se que a obra está 
concluída logo que seja passada a licença de habitabilidade. 
 
10.2 - O projeto da obra, quando não seja fornecido pela Câmara Municipal deverá ser 
apresentado no prazo máximo de 6 meses sobre a data da celebração da escritura 
pública. 
 
10.3 - Quando existir projeto tipo, a fornecer pela Autarquia, as adaptações do mesmo 
a legislação em vigor, assim como os projetos em falta, são da responsabilidade do 
requerente. 
 
10.4 - A Câmara Municipal poderá prorrogar, a requerimento fundamentado do 
proprietário o prazo para apresentação do projeto assim como do prazo para iniciar a 
construção. 

 
11. Requisitos das edificações 

11.1 - As edificações deverão ser implantadas de acordo com o loteamento, planos de 
urbanização e/ou de pormenor aprovados. 

11.2 - Todas as construções a edificar estão sujeitas a prévia aprovação do projeto pela 
Câmara Municipal, devendo obedecer, além das previstas no Regulamento Geral de 
Edificações Urbanas e demais legislação em vigor. 

 
12. Da reversão dos terrenos, direito de preferência e outros ónus 

 
12.1 Reversão 

 
O não cumprimento do prazo de construção pode determinar a imediata reversão do 
lote à titularidade da câmara municipal, com perda de todas e quaisquer benfeitorias 
nele realizadas e de 30% do respetivo valor do lote. 
 

12.2  Alienação de lotes  
 

12.2.1 - A alienação de lotes e respetiva construção é proibida no decurso dos 10 anos 
subsequentes à data da celebração da respetiva escritura de compra e venda com a 
Câmara Municipal, salvo casos de força maior a apreciar por esta. 
 
12.2.2 - Decorrido prazo previsto no número anterior e durante os 10 anos 
imediatamente subsequentes, o valor da venda dos lotes e respetiva construção é 
fixado por uma Comissão Arbitral, constituída por um representante do Serviço de 
Finanças de Serpa, um representante da Câmara Municipal e um representante do 
alienante. 
 
12.2.3 - A Câmara Municipal goza sempre do direito de preferência na alienação e 
respetiva construção. 


