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PRESIlJENCIA DO GOVERNO REGIONAL
E SECRETARiA REGIONAL DO EOUiPA~!:ENTO
SOCIAL

Portaria n.O 2/33
"REGULAMENTO DOS CONCURSOS PARA ATR!·
BUiCAO DE HABiTACOES SOCIAlS"
Passados que sao cinco an os SObi"e a publi
ca<;:ao da Portaria n. 74/82 de 7 de Julho Re
gulamento do Concurso para atribuic;ao de habi
ta<;:6es sociais tem vindo 0 Governo Regional
da Ma'deira a desenvolver um grande esfor<;:o para
tomar acessfvel a todos quanta necessitem, uma
habita<;:ao condigna. Muito tern concretizado com
as varias entregas de fogos a fam II ias carenciadas,
mas muito mais pretende realizar com os actuais
empreendimentos em curso e outros previstos.
D

Mantem-se a preocupa<;:ao da continua<;:ao da
realiza<;:ao da justi<;:a social na distribuiyao das
habita<;:6es, de tal modo que seja dada prioridade
dos estratos sociais mais carecidos e que, por
mais economicamente mais debe is, S8 vem im
PPossibilitados de resolver 0 seu problema, sem
a intervenc;ao do Governo.
A experiencia confirmou que criterios de atri

bui<;:ao que apenas contemplem os estratos sociais
de mais baixos rendimentos dao origem a segre
ga~:ao com D forma9ao de «ghettos» que vincam
mais Dinda as barreiras SOCiDis que, com a demo
cratiza<;:ao crescente, se querem cada vez mais
atenuadas.
Em resu!tado, pretende-se manter a polftica
Ja adoptada anteriormente de fomentar a COnlunj
cac;:ao entre pessoas de todos os nlvels socio
-economicos, com vista
progress iva abolic;:ao das
ja referidas barreiras sociais.

a

POl' outro lado, cada vez se confirma mais
a afirmac;:ao, jEl anteriormente feita, de que a poder
econ6rnico da classe media nao Ihe permite resol
ver 0 seu problema habltacional sem a ajuda dos
poderes pub/lcos.
Na continua<;:ao da realizac;:ao da politica so
cial, adopta 0 Governo um sistema de rendas
sociais, que,
custa da concessao de substanciais
subsldios a fundo perdido, origina uma taxa de
esforc;:o sempre compativel com 0 rendimento do
Dgregado familiar.

a

Para satisfazer a aspiragao justa daqueles
que pretendem 0 aces so propriedade (~a sua resj
dencia, aumentou-se as percentagens atribufdas
aos segundo::; e terceiro esca16es, que permitirao
a aquisic;:ao da sua habitac;ao dentro do esquema
de financiamento de casa pr6pria e ao abrigo da
politicD de aliena<;:ao do patrim6nio habitacional do
Governo Regional.

a

Continua assim a manter-se a p;-eocupa<;:ao
de conciliar todas as necessidades apontadas, de
modo a contemplar os mais carecidos, sem preju
dicar a integra<;:ao social que se pretende, pelo
que:
Considerando que as agregados familiares
carecidos de habita<;:ao se estendem por uma faixa
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da populac;50 cujas necessic!ades h8bitacicnais s6
poderao ser satisfeitas struve::; da habitac;ao social;
Gonsiden:.ndo a ncccssidade de solucionar

110 quacJro seguinte, de modo que nao se verifique
sobreocupaQoes ou subocupaC;:8a:

0

problema habitCicicnai que impede a normal e sa

Compm;i9ao do agregado
Tipologia

constituic;ao de nO\lE:S fami!ias, permitindo 0 aces

_ ...

numeiO de pesscas
_----"'-~--

Mln'mo

so de habitat;3o a c2sais jovens;

T1
T2
T3
T4
T5

Considerando 0 disposto no artigo 3G.O da
Portaria 78/80 de 18 de Ju!ho, que determina a
sua revisao;

mento aprO\/ado pela Portarla acima referida;
Ao abrigo do n.O 2 do 8I"tgo 7.° do Decreta
Regional n.O 2/76/M, de 11 de Novembro,

0

Ga

verno determina aprovm 0 novo Regulamento para
atribuic;ao de Habitagoes Sociais -

regulamento

que fai elaborado pela Direcc;:ao Regional de Hab!
tagao, Urbanismo e J.\mbiente, da Secreta ria Re
gional do Equiparnento Social.

I

Maximo

1

2

2
4

5
8

7

11

10

Consider-anao a cxperiencia acumulada duran

te as quase cinco an os de execuQao do Regula

N(JMERO 2

-

14

I---------

3. Poderao, porelll, ser atribuidos dois fogos
de preferoncia contfguos a candidatos com agre
gados familiar numerosos cuja composigao impli
casso sobre ocupac;:ao de um fogo.

4. Considera-se como fazondo pane do agre
gado famiiiar do concorrente 0 conjunto de pes
soas que com ele vivam em comur.hao de mesa
e habitac;:ao ligadas por lac;:o de parentesco, casa
mento afinidade e adopt;:ao ou noutras situ3c;:oes
especials assimilaveis.

rvlais deten-nina que 0 novo regularnento seja
Artigo 2. 0

publlcaao no Jomal Oficia! da Regiao.
Plenario do Governo RaglonDI, 8 de Janeiro
de 1988. -

0

Presidente do Goverlio Regional,

Alberte Joao Cardoso Gonc;alves Jardim. -

a

Se

cretario Flegianal do Equipamento Social, Jorge

Manuel Jardim Fernandes.

(ModaHclade e p~azo de validade dos con:ursos)

1. Proceder-se-j a concursos separados, de
acordo com 0 regime ieg::JI de aqulsir;ao e utili
zagao de fogos.
2. Poden~, no ent8nto, ser feito um urllCO con
curso para a atribuigao do dirGHo
propriedade e
ao arrendmnento dos rogos, qL:cmdo haja coinci
dencia de datas.

a

REGUlAMENTO CAS HABlTACOES SOCIAlS
3. No caso co IllJmero anterior, os concorren
les podem candidatar-se as duas modaiidades sl
multaneamente com 0 preenchimento das respec
tivas fichas, indicando a prcpriedade na sua pre'
ferencia.

CAPiTULO I
AI"tigo 1.°
(Habit8l;ao Adequada)

1. A habitat;:ao a atribuir a cada agregado fa
miliar sera a adequada

a

satisfar;:ao da::; suas

necessidades, nao podendo ser atribufdo a cada
concorrente 0

direito do arrendamento ou pro

priedaae de mais do que um fogo.

4. as concursos serao validos pelo prazo de
urn ana a conlar da data da publicagaa dss listas
definitivas de c!assific8yaO dos concorrontes po
dendo no entanto ser prorrogado par pedodos de
cento e oitenta dias, par Portaria, mediante pro
posta do Secretario Regional do Equipamci1to So
cial.
Artigo 3.°

2. Para efeitos do disposto no numero ante
rior, considera-s8 adequada as necessidades do
agregado familiar do concorrente a habitac;:aa cuja
tipo, em relac;ao
S8 situe entre 0

a composic;ao

daquele agregado,

maximo e 0 minima previstos

(Anum:io da abertura do COl1curso)

a

e

1.
concurso
aberla, dLlra~:te prazo a fixar
entre quinze a sessenta dius por meio de anunCio
pub!icado no Jamal Oficlal enos jornais de 1ll2ior

~
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circula<;:80 da Regito c divulgado par outros mej03
convenientes, nomeadamente a afixCl<;:ao de editais.
2. Do anuncio que declare aberto a concurso
deve;-a constar:
a) A localiza9ao, quantidnde, pre<;:o de venda,
presta<;:ao Illensal au renda a p8gar, caracteristica[;
principais e tipos dos fogos a at-ibuir e sua identi
ficagao numerica;
b) A area de influencia do empreendimento a
nivel de Concelhos;
c) as requisitos a que devem obedecer as
concorrentcs designadamente a escalao de rend i
menta abrangido;

a

d)
regime legal de aquisigao e utilizac;:8.o
dos fogos;
e) A modalidade do concurso;
f) As datas de abertu:-a e de encerramento
do concurso e a prazo da sua vaiidacle;

a

g)
local e as horas onde pode ser consul
tado au obtido 0 programa do concurso, prestados
e esclarecimentos necessarias e apresentados as
boletins de inscri<;:ao.

3. Quando julgado
fluencia da aiinea b) do
restring ida ou alargada,
Presidente do Governo
do Equipamento Social.

necessaria, a area de in
numero anterior, pode ser
par despacho conjunto do
e do Secretario Regional

Artigo 4.

0

(Programa do concmso)

J.\s regras a que obedecera a entrega dos do
cumentos necessarios
pa;-ticipagao no concurso,
bem como as tramites subsequences deste ate a
atribuigao dos fogos, constarao de um programa
do concurso que sera facultado ou distribuido
aos interessados, a sol icita<;:ao destes.

a

Artigo 5.°
(Particip;;,I;§ono conc:.Irso)

1. A participa<;:i'io no concurso efectuarse a
mediante entrega directa, dentro do prazo de abet
tum, do boletim de il1scri~ao de modelo a aprovar
por despacho do Secretario Regional do Equipa
mento Social, devidamente preenchido e assinado,
acompanhado das declarag6es ou certd6es, devi
damente autenticadas dos vencimentos e rendi
mentos dos membros do agregado familiar.
2. No acto de entrega, sera passado recibo
comprovativo pelo Servigo

3

3. Sempre que a Direcr;;ao Regional de Habi
ta<;:ao, Urbanismo e Ambiente cOl1sidere necessa
rio, podera exigi!" que as concorrentes comprovem,
polos meios legais e dentm do prazo que Ihes
for fixado, as factas constantes daqueles docu
mentas, para Diem das conrinna:;:6es neles apostas.
Artigo 6. 0
(Admissao ao concurso)

1. Findo 0 prazo de abertura do concurso, a
Direc<;:ao Regional de Habitagaa, Urbanismo e Am
biente, elaborara, no prazo maximo de noventa
dias, as listas de classificagao provis6ria dos can
didatos ao concurso e dos candidatos exclufdos
com indica9ao sucinta, no caso destes, das raz6es
da exclusao.
2. As listas serao afixadas nos locais onde
teve lugar a apresenta9ao do boletim de inscrigao
ou noutros julgados convenientes, sendo dada pu
blica9ao da afixar;:ao pelos meios referidos no
n. O 1 do artigo 3.0 •

3. Serao excluidos do concurso sem preJUlzo
do procedimento judicial que pass a caber, as can
didatos que dolosamente prestam no questionario
declarag6es falsas ou inexactas au usem de qual
quer meio fraudulento para obter casa.
4. Da exclusao eu inciusao de qualquer con
corrente cabe reclamagao para a Presidente do
Governo Regional a interpol' no prazo de dez dias
ute:s a contar da data de afixagao da respectiva
lista au da publicagao do ultimo anuncio, S8 esta
for posterior.
5. Sabre a materia de reclam8<;:ao sera profe
rida decisao no prazo maximo de trinta dias a
contar da data da respectiva apre'senta<;:ao.
Artigo 7.

0

(Apurlamento dosconcorrentes)

1. Serao apurados como efectivos tantos con
correntes quantos as fogos disponive's para atri
bui9ao no momento de abertura do concurso e
como suplentes os restantes concorrentes admi
tidos.
2. Apurados, por classifica9ao os concorren
tes, sera afixado no prazo maximo de sessenta
dias a contar da data da publica<;:ao da lista pro
vis6ria, nos locais indicados no n. 2 do artigo 6.
a respectiva lista de atribuic;ao definitiva com indi
ca<;:ao sucinta da razao da atribuigao do caracter
efectivo eu suplente do beneficiario e do local e
horas em que pode ser consultado por qualquer
concorrente 0 processo de atribui<;:ao.
O

0

,
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NUMERO 2

3. Da afixa<;:ao da lista sera dada publicidade
pelos meios referidos no n. 1 do artigo 3.

rela<;:ao a presta<;:ao fixada, tendo em conta 0 ren
dimento do agregado familiar.

4. A impugna<;:ao da lista de atribui<;:ao defi
nitiva e aplicavel 0 disposto nos n.OS 4 e 5 do
artigo anterior.

4. A
ocupada
afere-se
o mapa
regional:

O

0

•

Artigo 8.°
(Validade das declara~5es)

adequa<;:ao da habita<;:ao que esteja a ser
pel0 agregado familiar do concorrente
pelos seguintes factores, de acordo com
de classificaQao anexo a este decreto

a) Condil;:oes de habita<;:ao;

1. A veracidade das declara<;:oes dos concor
rentes deve ser aferida em rela<;:ao ao momento
em que foram entregues pelos declarantes.

b) Situat;ao do agregado familiar;
c) Rendimento do agregado familiar.
d) Localiza<;:ao do emprego;

2. A situa<;:ao dos concorrentes sera estabe
lecida, para efeitos de atribui<;:ao de dire:tos, em
fun<;:ao dos factos constantes das suas declara
<;:oes durante 0 prazo de val idade do concurso.

e) Outras situa<;:oes especiais.

§ Unico - Nao serao pontuados aqueles que
possuam habita<;:ao pr6pria, nos COllcelhos de Ca
mara de Lobos, Santa Cruz e Machico.

Artigo 9.°
Artigo 10.°

(Admissao ao concurso)

1. Aos concursos de classifica<;:ao apenas po
dem concorrer os cidadaos nacionais maiores ou
emancipados, residentes na Regiao Aut6noma, cu
jos rendimentos nao ultrapassem os limites ma
ximos indicados no respectivo anuncio de abertura.
2. 0 limite a que se refere 0 numero anterior
sera afixado em fun<;:ao do rendimento mensa! pOi"
cabe<;:a do respectivo agregado familiar nao sendo
admitidos, para 0 acesso a habita<;:ao pOI' arren
damento os concorrentes relativamente aos quais
esses rendimentos excedem em fun<;:ao do salario
minimo, os limites indicados no quadro seguinte:
Numero de pessoas do agregado familiar

1 ..

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

3 .
9 ou mais

.

Coeficien":e
(1 )

4
2.5
1.75
1.50
1.25
1.20
1.10
1.00
1.00

(1) A multipl"car peJo va'or do sa'aria minimo regional para
a industr:a e servic;os para determinac;ao do limite maxi·
mo da rendimento mensal por cabec;a do agregado fami
liar.

3. Os limites, maXimo e mli1lmO, para admis
sao ao acesso a propriedade, serao fixados, para
cada concurso, tendo em aten<;:ao 0 valor da amor
tiza<;:80 mensa I, de modo a que a taxa de esfor<;:o
inicial fique comp:-eendida entre 15% e 25%, em

(Criterios de classificac;ao)

1. A classifica<;:ao dos concorrentes resulta
da aplica<;:ao da pontua<;:ao e coeficiente constante
do mapa anexo ao presente diploma.
2. Dentro de cada situa<;:ao, 0 numero de pon
tos e multiplicado pelo respectivo coeficiente, sen
do a classifica<;:ao do concorrente obtida atraves
da soma total de pontos obtidos.
3. Antes da abertura do concurso podera 0
Governo Regional, inclusive por proposta da Se
cretaria Regional do Equipamento Social fixar coe
ficientes especificos, em aten<;:ao a ponderosas
razoes da politica urbana e social.
Artigo 11.°
(Da classifica~ao)

1. Os concorrentes serao classificados pOl'
ordem decrescente de pontos obtidos.
2. No caso de empate entre os concorrentes
que obtenham a mesma pontua<;:80, atender-se·a,
em primeiro lugar ao menor rendimento POl' cabe<;:a
e em seguida a maior idade do concorrente.
Artigo 12. 0
(Concorrentes suplentes)

1 - Os concorrentes suplentes serao cons i
derados pela ordem determinada atraves da classi
fica<;:ao e sem prejuizo do disposto no artigo 1.0
para a atribui<;:ao de fogos do mesmo empreendi
mento que POl' qualquer razao, fiquem disponfveis
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antes da abertura do novo concurso e dentro do
prazo de validade referido no n. 4. do artigo 2.
0

O

CAPfTULO II

0
•

2. A ,desistencia ou recusa de qual que I' con

Casas de Func;ao

Artigo 14.0

corrente do fogo que vier a ser-Ihe atribufdo im
plica a sua exclusao, dando lugar ao primeiro su
plente do mesmo escalao e modalidade.
3. Sempre que, de acordo com 0 disposto no
n. 1 haja lugar, dentro do prazo de validade do
O

concurso, a nova atribuil;:ao, de fogos, os concor
rentes suplentes presumivelmente abrangidos se
rao notificados pelo Servi90 para, sob pena de
exclusao, actualizarem as suas declara90es, com
vista a verificar se se mantem as condi90es de
atribui9ao do direito e para efeitos de eventual
revisao da sua posi9ao.

(Objectivos)

1. Devera ser incentivada a atribui9ao de ca
sas a pessoas que, POI' motivo de interesse pu
blico, sejam deslocadas para localidades diferen
tes daquela onde normal mente habitam.
2. A atribui9ao a que se refere 0 n.O 1 desti
na-se a funcionarios e agentes da Administra9 ao
Regional e Local ou a trabaihadores de empresas
quando a desloca9ao resulte da cria9ao de activi
dades econamicas declaradas ,de interesse publico.
3. A atribui980 a que se refere 0 n.o 1 apli
car-se-a tambem, quando necessario a funcionarios
e agentes da Administra9ao Central.

Artigo 13.

0

(Distribui«;iio)

1. Em cada grupo de fogos a atribuir sera
observada a seguinte distribui9ao:
Realojamento

.

Casas de FunQao

20%
10%

...

Casais Jovens

..

10%

Habita9ao Social

.

60%

2. as fogos destinados a Realojamento e Ca
sas de Fun9ao nao serao submetidos a concurso.
3. A atribui9ao dos fogos destinados a Casais
Jovens e Habita9ao Social sera feita, em cada
caso, de acordo com os tres escaloes a seguir
indicados:
1.0 escalao -

De 1 a 0,25N: 50% dos fogos

2. escalao -

De 0,25N a 0,50N: 30% dos fogos

3. 0 escalao -

De 0,50%N a N: 20% dos fogos

0

4. A declara9ao de interesse publico referida
no numero dois sera feita, para efeitos deste di
ploma, pelas entidades que tenham a seu cargo
o licenciamento das correspondentes actividades
econamicas ou que, de qualquer forma, as apoiem
ou tutelem.
5. Podem os residentes ser equiparados aos
deslocados sempre que 0 exercfcio da sua fun9ao
seja tido como !ndispensavel para a Regiao ou
localidade e seja prejudicado POI' falta de habi
ta9ao.
Artigo 15.

0

(Proveniencia dos Fogos)

1. De todos os empreendimentos de promo
9ao directa da DRHUA ou das autarquias poderao
ser retirados de concurso publico fogos ate ao
limite maximo de 10% para os fins previstos nes
te capitulo.
Artigo 16.0
(P,romor;:ao de novos empreendimentos)

1 -

Numero de ordem do concorrente mais

pontuado
N-

Numero de ordem do concorrente menos

pontuado.
4-

Consideram-se casais jovens aqueles cu

ja idade do concorrente nao seja superior a trinta
e cinco anos e tenham sido constitufdos ha menos
de dez anos ou venham a constituir-se antes da
entrega das chaves, Terao direito a habita9ao tipo
nao inferior a T2.

1. Nas localidades onde haja necessidade de
atribui9ao de fogos para satisfa9ao das necessi
clades referidas neste capitulo, se os reservados
nos termos do artigo anterior nao forem suficien
temente, podera a DRHUA em colabora9ao com
as Camaras Municipais respectivas, ou as praprlas
Camaras Municipais promover lan9amento de no
vos empreendimentos, que serao considerados
prioritarios.
2. Havendo gabinetes especlals que coorde
nem a implanta9ao de novas actividades econa
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micas, poderao estes promover as habita<;oes ne
cessarias ao alojamento das pessoas a deslocar.
3. Ouando a urgencia das necessidades a sa
tisfazer 0 justifique e a sua dura<;ao for de curto
periodo, podera promover-se a instala<;ao de casas
pre-fabricadas que satisfa<;am os requisitos ne
cessarios aos fins a que se destlnam.
Artigo 17.°
(Apur8lmento das necessidades)

1. as departamentos da Administra<;ao Cen
tral, Regional e Local informarao das necessidades
de habita<;ao para os seus funcionarios e agentes.
2. Tratando-se de necessidades relativas n ou
tros trabalhadores previstos no n.O 2 do artigo 14.°,
cabera as pr6pr1as empresas comunica-Ias, a
DRHUA ap6s a obten<;ao da declara<;ao de inte
resse publico.
3. Para efeitos de determina<;ao das necessi
dades podem os organismos promotores socorrer
-se de inquerito.
Artigo 18.°
(Prioridades na Atribui"ao)

1. A DRHUA propora as entidades promotoras
dos empreendimentos, quando nao for ela a pro
move-los, 0 numero de fogos a reservar, dentro
dos limites estabelecidos no artigo 15.°.
2. Para atribui<;ao dos fogos aos candidatos
eXistentes, a DRHUA elaborara as respectivas lis
tas, que, atraves do Secretario Regional do Equi
pamento Social, serao submetidas a aprecia<;ao
do Plenario do Governo Regional, que definira as
prioridades.
3. a disposto nos numeros anteriores nao se
aplicara quando a promo<;ao couber a gabinetes
especiais.
Artigo 19.°
(Atribuir;ao e gestao dios Fogos)

1. A atribui<;30 dos fogos previstos no pre
sente capitulo e a gestao dos mesmos competira
a entidade promotora nas bases da presente Por
taria.
2. A atribui<;30 sera feita em regime> de arren
damento, mediante contratos celebrados com os
pr6prios utentes, devendo a renda ser estabele
cida nos termos da Portaria 100/84 de 2 de Agos
to, e legisla<;30 complemental'.

NUMERO 2

Artigo 20.°
(CeSSll"ao de Contrato)

1. as contratos de arrendamento caducam lo
go que 0 inquilino deixe de exercer na localidade
as fun<;oes que determinaram a atribui<;ao da ca
sa, devendo aquele proceder a devolu<;ao da mes
ma, completamente devol uta, no prazo de noventa
dias.
2. Nao se aplica 0 disposto no numero an~e
rior se a cessa<;ao de fun<;oes for motivada POI'
incapacidade permanente, doen<;a, reforma ou
morte do inquilino, enquanto nao for posta a dis
posi<;ao deste, do c6njuge ou dos elementos do
agregado familiar que dele dependam economica
mente e com ele coabitam outra casa adequada
para efeitos de realojamento.
3. Os fogos devolutos poderao continual' a
ser atribuidos nos termos desie capitulo ou passar
a outro regime previsto nesta Portaria.

CAPfTULO Iii
Disposi~5es

Finais e Transit6rias

Artigo 21.°
(Real.ojamento)

1. As habita<;oes referidas no artigo 13.° para
realojamento destinam-se a:
a) Necessidades de realojamento decorrentes
de opera<;oes urbanisticas ou outras impostas pela
lei dos solos;
b) Vitimas de calamidade publica.
2. Nas opera<;oes de realojamento devera ter
-se em aten<;30 as condi<;oes s6cio-econ6micas dos
moradores, de modo a conceder particular pro
tec<;30 aos agregados familiares de modestos re
cursos.
3. a realojamento podera tel' lugar atraves de
casas desmontaveis, quando esse meio seja 0
mais aconselhavel ou quando nao haja possibili
dade de recurso a Dutro processo, designadamente
o arrendamento.
4. Ouando as necessidades 0 exijam, POI' pro
posta fundamentada da Secreta ria Regional do
Equipamento Social, pode 0 Governo Regional au
torizar que seja excluida do concurso e destinada
a realojamento uma percentagem superior a 20%.
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8 DE JANEIRO DE 1938

Artigo 22.°
(Rendimentosdo

Artigo 27.°

Agr~gedo

F,3miliar)

1. Constituem rend:mentos do agregado fami
liar toelos os vencimentos, salarios ou subven
c,::oes, ilfquidas, do concorrente eu inquilino e das
pessoas nas situac,::oes referidas no n.O 4.° do artigo
1.°, bem como quaisquer outros rendimentos de
caracter nao eventual exceptuando-se unicamente
o abono de famfl:a e 0 subsfdio de alimentac,::ao.

2. Para efeitos do numero anterior nao serao
censiderados os rendimentos de descendentes
menores de catorze anos e serao considerados so
mente metade dos rendimentos dos descendentes
com idades compreendidas entre os catorze e os
vinte e cinco an os incompletos bem como das
pensoes da reforma, invalidez, viuvez e equipa
rados.
3. Sempre que a DRHUA considere necessario,
podera exigir dos dec!arantes a comprOV8yaO dos
rendimentos declarados, pelos melos lega;s eden
tro do prazo que Ihes for fixado.

Sao revogadas as Portarias 74/82 de 18 de
Julho e 155/82 de 28 de Outubro, publicadas nos
Jornais Oficiais n.O 21 J Serie e 31 I Serie, res
pectivamente.
Artigo 28.°
(Entrada em vigor)

Esta portaria entra em vigor em 1 de Jane:ro
de 1988.
ANEXO I
MAPA DE CLASSIFICACAO

iI PONTOS
1 1.1 -

a

Distribuic;:5.o)

Sempre que nao se torne
a totslidade das percentagens
jamentos e Casas de Funr;:ao,
13.° 0 excesso sera integrado
cial».

necessario utilizar
destinadas a realo
referidas no artigo
em u Habita<;ao So

Ssm
Sem
Sem
Sem
Sem

(Duvidas)

(Revisao)

Este diploma devera ser revisto antes de com
pletados dois snos ap6s a sua entrada em vigor.

0
5
5
5

1
2
2
2

8

2

5

2

1

2

2
2
2
2
2
2

24

2

3

2
2
2
2

1
10
15
24

1.3 -CONmCOES DE HABITA'CAO

Artigo 25.°

Artigo 26.°

D'c OGUP,l\JCAO

Mora-dia
Andar ...
Parte de casa
Quarto ... ...
Habita9aa move; (roulote tenda)
Casa Pre-fabricada ... ... ... '"
Barraca, telheiro, furna, garagem, sala
de visitas, loja e quarto pantilhado ...

(Ambito e aplicayao)

As duvidas rcsultantes da aplica9ao deste di
ploma serao resolvidas per despacho conjunto do
Presidente do Governo Regional e do Secretario
Regional do Equipamento Social.

REGIME

1.2-·HPO DE HABITACAO

Artigo 24.°

Esta Portaria aplica-se a todas as habita<;:oes
construfdas ou adquir:das para fins habitacionais
pelo Governo Regional, organismos aut6nomos,
institutos publicos personalizados, pessoas co!ee
tivas de direito publico e autarquias locais da
Regiao.

SITUACAO HABITACIONAL

Casa Propria
Casa Ocupada
...
'"
Gasa Cedida
Casa Familiares
Gasa Alugada
..
'"
Alojamento colectivo
(hospital, casa de saude, caserna,
hotel, pens§e-)
Alojamento ,de tunc-ao ou alojamento
de portaria ... ... ... ... ... '" ...

Artlgo 23.°
(Alter8q;oes

tOEfl.

i__• . CIENTE
_

1.4 -

agua canaliza.da
luz electrica ...
cozinha propria
,
esgotos ... ...
'"
casa de banho propria

1

3
3
3

2

(NOlDE DE OCUPA;CAO
1.0=nUmero de pessoas
nume'ro da quartos

1.5 -RELA:CAOjRENDA/HENDIMENTO
DO ALOJAM'cNTO AGTUAL
Menos de 14%
De 14% a 20%
De 20% a 30%
Mais 30%
'"

.
.
.
.

a
1

2
5

2
2
2

8-S

I SERlE -

NOMERO 2
I COEFI.
: PONHlS i clam
I
I

I,

1---
1:6-AiREA DE INFLU~NCIA

2.2 

No concelho
,
'"
.
Outros concelho,s dentro da area
Outros cancel has fora da area

1.7 - TEMPO DE

25
Meno!s de 36 anos ...
De 36 a 50 anos
Mais de 50 anos .,.

10

o

RES\D~NCIA

2.3 

NO CONCELHO
'Menos de 1 ana ...
De urn a cinco anos
Mais 'd'e -ci-nco anos

2.4 

6

15

Tern acgao de despejo transiitado em
julgado da sua residenc-ia ... ...

e

2

par falta de

alojamento onde reside foi dec:a·
rado oficialmente:

25
5

seu

2 -

2

ASCENDEI\lTES RESIDENTES

2

REI\JDIMENTO DO AGREGP,DO
FAMILIAR

Menos de 12,5%
De 12,5 a 20%
De 20% a 30%
De 30% a 40%
De 40% a 55%
De 55% a 75%
De 75% a 100%
Mais de 100%

2

2

'

agregado

- Falta de alojamento
-Par Gada ana de separagao

FH"HOS RESIDENTES

'do salar-io minima:

o

Vive separadoja. do
familiar por:

3

3
3
3

3.1 - Rendimento mensa! por cabega do
agregado fami Iiar em percentagem

15

- Em estado de perigo
-Insalubt-e ... ... ...

1

Ascendentes residentes a cargo do
concorrente ... ... ... ... ... ... .. ....

3 
25

5

Por cada filho ......

o

'"
...

1.8 - OUTROS ASPECTOS

Aacgao de despejo
pagamento da renda?

GRUPOS ETARIOS
DO OONCORR'cNTE

·3
1

2
2

4 -

SITUACAO FAMILIAR

.
.

10

3

9

3
3
3
3
3
3

8
6

4
2
1

.
.

o

SITUACOES ESPECIAIS
DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS

4.1 -'- Prohlema's de saude com caractee
2.1 - TEMPO DE GONSTITUI'QAO

permanente:

DA FAMfUA
Menos de dez anos ...
De dez a quinze anos ."
Mais de quinze anos ...

...

3

...

2
1

..

3
3
3

Situagoes de
mental, doenga
ve~, par cad a
com atestado

de.ficiencia ffsica au
contagiosa au incuni
siituagao comprovada
medico.

5

Pre~odeste numero: 32$00
ASSINATURA

«Toda a correspondencia, quer afi
cial, quer relativa a anuncios e a
assinatu:'as do Jamal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira •.

Secretaria-Geral da

1 600$
A; tres series A~o... 3 200$
Semestre
1400$
As duas series >
2 800$
700$
A I." serie
1 400$
700$
A 2. serie
1400$
700$
A 3.- serie
1400$ J
Numeros e Suplementos - pre~o por pagina: 4$00
A estes ~a!Nes aCi8SCem os portes de correia
(Pcl'taria n. D 148/87, de 7 de l)ezembro)

Exccu~iio

grilfica cia «IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

«0 prcgo dos anuncios e de 70$00
a linha, acrescipo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
c81;80 do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Governo Regional da
Madeira ...

IRM·EP

