EDTTAL N.o 14312018
AIRESENTACAo oe GANDTDATURAS Ao ABRrco Do
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO
ARREN DAMENTO HABITACIONAL

lnr6rro

MTGUEL vENTURA prNA, pRESTDENTE DA

cAulne MuNrcrpAL oe outAo,
Ao abrigo da compet6ncia que lhe confere a alinea

FAZ sABER euE:

t) do n,o 1 do art.o

35.o da Lei

n.o 75/2OL3, de 12 de setembro, torna p0blico que se encontra aberto periodo de
apresentagSo de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional,
nos termos do artigo 6.0 do Regulamento n,o L27 /2018, publicado no DiSrio da
Repribf

ica, 2.a s6rie, n,o 37, de 21 de fevereiro e da DeclaragEo de RetificagSo

n.o L62/2oL8, publicada no Di6rio da Rep0blica, 2.a s6rie, n.o 43, de 1 de margo.

1

-

2-

Obieto: candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional;

Naturcza do apoio: subvengSo mensal perconalizada, intransmissivel,

peri6dica e insuscetivel de ser constitutiva de direitos;

3-

Periodo de c.ndldaturai: apresentagSo das candidaturas entre 1de

fevereiro e 1 de margo de 2019, inclusiv6;

4-

Condlg6es de acesco: as constantes no artigo 5o do Regulamento n.o
L27/2OLB e na DeclaracSo de Retificageo n.oL62l20L8;

tt7

5

- Consult

de documcntos, dtvldas e escl.reclmentoc: o Regulamento

do Programa e a DeclaragSo de RetificagSo estSo disponiveis na p6gina eletronica

do Municipio em www.cm-olhao.ot e no BalcSo Unico durante o hor5rio

de

funcionamento, podendo as respetivas duvidas e esclarecimentos serem
solicitados nos dias (teis entre as O9hO0 e as 12h00 no BalcSo tinico do
Municipio;

6

-

Form.s de apresentagSo das candldrturai: as candidaturas podem ser

apresentadas diretamente no BalcSo onico, atrav€s de carta registada com aviso

de recegSo, e pelos servigos on line, quando disponivel, dentro do prazo fixado
para o efeito, mediante a entrega do requerimento de candidatura devidamente
preenchido

e dos elementos instrut6rios constantes no n.o 2 do artigo 70

do

Regulamento;
E para constar, se publica o presente edltal e outros de igual teor que v5o ser

afixados nos termos das alineas d) do n.o 1 e a) do n.o 3 do artigo 1120 do
C6digo do Procedimento Administrativo.

Olh5o, Sede do Municipio, 19 de dezembro de 2018

O Presidente da CSmara Municipal de OlhSo

/ti"-"

/;,r,4t-

+^'

(Ant6nio Miguel Ventura Pina)

Doclmanto Ddnairo tligltalmcntc

cERilDAO DE AFTXA9AO

Certifico que os servigos afetos

d

Secgdo

de Expediente e Limpeza

procederam d afixa96o do presente Edital, composto por duas p6ginas nos
termos das alineas d) do n.o

I

e a) do n.o 3 do ariigo

ll2'do

C6digo do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Iir n" 4/2015, de 7
de Janeiro.

Olhdo. 26 de dezembro de 2018

A Chefe de Secgio de Expediente e Limpeza

\p,^r- A.?.+,4" -ss\sorus*
(Maria do Ros6rio Rodrigues)

