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Decreto Nº ______/09
de ___de________

O acesso à habitação constitui um direito fundamental dos cidadãos, que o
Estado deve fomentar e apoiar, tendo em vista a dignidade da vida humana.

Neste contexto, a habitação social destinada a realização deste direito, por parte
das pessoas economicamente mais carenciadas, deve constituir uma prioridade para o
Estado, sem prejuízo da necessária participação das próprias populações e da
iniciativa de cooperativas e de empresas privadas.

Para tal é indispensável que se defina e caracteriza a habitação social, bem como
os princípios e regras fundamentais que permitam a sua construção e distribuição, bem
como as formas e condições de acesso às referidas habitações.

Sendo destinadas a pessoas ou agregados familiares com incapacidade
económica de por si só fazer face aos custos para construir ou arrendar uma habitação
aos preços praticados no mercado, o Estado deve, de uma forma planeada e
sustentada, promover a construção dessas habitações, a custos controlados.

Assim, torna-se necessário definir os vários agentes ou entidade públicas ou
privadas que poderão executar os planos que venham a ser aprovados pelo Governo,
bem como as formas de assegurar o seu financiamento.

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea f) do artigo 112 e
113 da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:
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Sobre a Promoção e Acesso à Habitação Social

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1º
(Objecto)

1. O presente Decreto visa regular o regime de promoção, acesso, construção e
financiamento das casas que integram a habitação social.

2. O presente Decreto não prejudica a aplicação das disposições constantes da Lei
n. 3/07 de 3 de Setembro, em matéria de habitação social ou de programas
habitacionais.

Artigo 2º
(Definição)

1. Para efeitos do presente diploma, habitação social e a habitação de baixa ou
media renda apoiada pelo Estado ou pessoas colectivas de direito publico destinadas a
criar melhores condições de acesso a habitação com qualidade, por parte das pessoas
com menor capacidade aquisitiva, incluindo as mais desfavorecidas, nos termos
fixados em regulamentos próprios e específicos.

2. A habitação social pode ser totalmente subvencionada ou subvencionada.

a) Habitação social totalmente subvencionada e aquela que se destina aos
cidadãos que não preencham os padrões de rendimentos mínimos;

b) Habitação social subvencionada e destinada aos cidadãos com rendimentos
mínimos ou médios considerados para o efeito.

3. A habitação social é necessariamente construída no quadro de um Programa de
Fomento Habitacional (PFH), que poderá ser aprovado, por proposta do Ministério que
tutela a habitação e executado sob sua supervisão e controlo.

4. Não se consideram, para efeitos deste diploma, como habitações de carácter
social, aquelas que se destinam a alojar temporariamente populações que vivem em
condições precárias, tais como deslocados ou refugiados.
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CAPÍTULO II
Promoção e Acesso

Artigo 3º
(Promoção e Fiscalização)

1. A promoção da construção de habitações de carácter social competirá ao órgão
do Governo responsável pela habitação, através do Instituto Nacional de Habitação,
competindo-lhe em especial:

a) Promover, fomentar e fiscalizar a construção de habitações sociais nas
condições fixadas neste diploma e no seu regulamento.

b) Preparar os concursos para adjudicação das empreitadas de construção de
habitação social;

c) Assistir, do ponto de vista técnico e administrativo, os vencedores do concurso
para obtenção das licenças e outras documentações necessárias para a
execução da obra.

d) Elaborar os projectos de arquitectura, de execução e de construção de
habitações de carácter social que sejam directamente promovidos pelo Instituto
Nacional de Habitação ou solicitados por entidades públicas, privadas e
cooperativas.

e) Analisar e emitir parecer sobre os projectos de arquitectura e de construção de
habitação social que lhe sejam propostos pelas entidades referidas no nº1 do
artigo 8º, antes da sua aprovação e licenciamento pelas entidades competentes.

f) Promover, em colaboração com os órgão locais do Estado, os estudos e a
localização dos terrenos para construção de habitações de carácter social, bem
assim a realização dos trabalhos para a sua urbanização, ouvido o parecer
prévio da representação local do Instituto Nacional do Ordenamento do Território
e Urbanismo.

g) Adquirir, a título gratuito ou oneroso, dos órgãos locais do Estado os terrenos
necessários à construção de habitações sociais.
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Artigo 4º
(Requisitos para o acesso)

1. Os cidadãos nacionais que pretendam habilitar-se ao arrendamento de habitação
social, devem possuir os seguintes requisitos:

a) Ter mais de 18 anos

b) Ter um rendimento individual ou familiar anual, não inferior a 24 vezes o salário
mínimo nacional ou, não tendo sido fixado, 24 vezes o salário mínimo pago aos
trabalhadores da função pública;

c) Possuir emprego ou exercer uma actividade por conta própria há mais de 3
anos,

d) Ser o chefe de família ou auferir um salário que lhe permita, no cômputo do
rendimento familiar, responsabilizar-se pelo pagamento da respectiva renda;

e) Não ter beneficiado de habitação social no quadro de um programa do Governo.

2. Os cidadãos nacionais que pretendam habilitar à compra de habitação social, no
regime de propriedade resolúvel, deverão possuir os seguintes requisitos:

a) Ter mais de 18 anos;

b) Ter um rendimento anual individual ou familiar superior a 48 e inferior a 144
vezes o salário mínimo nacional ou, na sua ausência, o equivalente
respectivamente a 48 e 144 vezes o salário pagos aos trabalhadores da
Administração Pública,

3. Ser chefe de família ou dispor de um salário que lhe permita responsabilizar-se
pelo pagamento das prestações mensais devidas pela aquisição da habitação;

Artigo 5º
(Procedimento de Acesso)

1. Os cidadãos que pretendam habilitar-se a habitação social, sob a forma de
arrendamento ou aquisição, deverão apresentar um requerimento até 31 de Agosto de
cada ano na direcção local do Instituto Nacional de Habitação, acompanhado do
boletim de inscrição e dos documentos nele mencionados.
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2. O boletim de inscrição, cujo modelo deverá ser aprovado pelo órgão do Governo
que tutela o sector da habitação, conterá os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil, profissão, data de
nascimento, naturalidade e nº do bilhete de identidade ou passaporte)

b) Identificação das pessoas de família a seu cargo;

c) Indicação da entidade patronal e local onde presta serviço ou exerce a própria
actividade;

d) Indicação dos rendimentos auferidos pelos membros do agregado familiar;

e) Indicação da localidade onde pretende adquirir ou arrendar a casa;

f) Indicação do tipo de habitação pretendida

g) Declaração de que o candidato ou outro membro do seu agregado familiar não
possui habitação própria arrendada ao Instituto Nacional de Habitação;

h) Declaração de não ter beneficiado de habitação social no quadro de um
programa do Governo.

3. A falsidade ou inexactidão do preenchimento do boletim de inscrição importará a
sua nulidade, inibindo o signatário de poder habilitar-se à habitação social durante os 3
anos seguintes, sem prejuízo de o seu autor incorrer no crime de falsidade, previsto
nos termos da lei.

4. O Instituto Nacional de Habitação, poderá a todo o tempo, anular a distribuição ou
aquisição de habitação social que tenha sido feita em consequência de falsidade a que
se refere o número anterior, sem prejuízo do direito à restituição dos pagamentos que
haja efectuado, caso se trate de aquisição, sendo-lhe deduzido o valor correspondente
a renda que será exigível pela ocupação.

5. A prova do salário ou vencimento deverá ser atestada pela entidade empregadora
ou tratando-se de trabalhador por conta própria, pela cópia da Declaração de
Rendimentos apresentada no ano anterior à Repartição Fiscal ou quando se trate de
actividade informal, pela declaração emitida pelos serviços competentes da
Administração Municipal.
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Artigo 6º
(Distribuição)

1. O Instituto Nacional de Habitação divulgará até 31 de Janeiro de cada ano as
listas provisórias dos cidadãos que se hajam candidatado à casas de carácter social,
de acordo com a tipologia.

2. As listas provisórias são afixadas em cada província e localidade onde se vai
proceder a execução do projecto de habitação social, nas representações locais do
Instituto Nacional de Habitação ou , na falta desta, na Administração local para, num
prazo de 30 dias poderem apresentar qualquer reclamação.

3. Depois de apreciadas e decidas eventuais reclamações, o Instituto Nacional de
Habitação divulgará as listas definitivas;

4. Da decisão do Instituto Nacional de Habitação, caberá recurso ao Ministro de
tutela do sector da habitação, que decidirá em definitivo.

5. A distribuição de habitações será feita de acordo com disponibilidades e
atendendo as seguintes condições de preferência:

a) Menor rendimento do agregado familiar;

b) Maior número de membros do agregado familiar;

c) Prioridade de inscrição.

6. O candidato a quem venha a ser atribuído uma casa, na modalidade de aquisição,
antes de ter acesso à habitação, deverá efectuar os seguros obrigatórios previstos no
artigo 13º ao que se deverá seguir a assinatura do contrato, de acordo com a
modalidade adoptada no contrato.

7. O valor correspondente ao seguro pode ser incorporado nas prestações mensais,
ficando aquele por conta do Instituto Nacional de Habitação.
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CAPÍTULO III
Tipologia e Iniciativa

Artigo 7º
(Tipologia)

1. As casas que integram a habitação social podem ser construídas sob a forma de
moradia unifamiliar ou de apartamentos, em regime de propriedade horizontal.

2. As casas a construírem, nos termos do número anterior, devem obedecer a
padrões tipo, em função do número de divisões por habitação, áreas mínimas e área
do logradouro, assim como os materiais no caso de habitação unifamiliar ou de
andares, tratando-se de apartamentos, de construção a utilizar na construção, a definir
em decreto-executivo do órgão do Governo que tutela habitação sob proposta do
Instituto Nacional de Habitação

3. Sem prejuízo das construções progressivas, as habitações sociais,
independentemente da tipologia definida, nunca deverá possuir um número de divisões
inferior a dois quartos.

Artigo 8º
(Iniciativa de Construção)

1. Além do Instituto Nacional de Habitação, a iniciativa de construção de casas para
habitação social pode caber a diversas entidades públicas ou privadas,
designadamente:

a) Institutos públicos ou empresas privada que exerçam actividades no domínio da
protecção e segurança social dos cidadão em geral;

b) Empresas públicas ou privadas para os seus trabalhadores

c) Cooperativas de Habitação,

d) Comunidades organizadas em brigadas de autoconstrução

e) Empresas de construção civil

f) Promotoras imobiliárias

g) Pessoas singulares

2. As iniciativas de construção de casas para habitação social beneficiam de
assistência técnica e financeira do Estado, quando sejam realizadas no âmbito da
execução do Programa de Fomento Habitacional, aprovado pelo Governo.



Página 9/19

09-01-2010/4:02 /acesso_habitacao_social.doc/PPG

3. As condições gerais dos regulamentos dos concursos e dos respectivos cadernos
de encargos, incluindo as taxas a cobrar no âmbito dos procedimentos administrativos
são estabelecidas pelo Instituto Nacional de Habitação.

4. A qualidade dos empreendimentos desenvolvidos no âmbito do Programa
referido no número 2 deve ser certificada pelo Laboratório Nacional de Engenharia de
Angola ou, na sua ausência, por uma entidade de reconhecida idoneidade e
competência técnicas, inscrita no órgão local do Estado e a designar pelo Instituto
Nacional de Habitação, por forma a atestar de que foram fielmente cumpridas as
exigências contratuais, legais e regulamentares e a qualidade dos materiais de
construção aplicados, bem assim a funcionalidade, durabilidade e segurança dos
edifícios.

Artigo 9º
(Terrenos e Infra-estruturas)

1. Os terrenos necessários para a construção de casas em regime de habitação
social são previamente identificados e seleccionados por acordo entre o Instituto
Nacional de Habitação e os órgãos locais do Estado ou autarquias locais, lá onde
existirem mediante parecer prévio do órgão representativo local do Instituto Nacional do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano.

2. Os terrenos destinados a projectos de habitação social, devem ser cedidos a titulo
gratuito ao Instituto Nacional de Habitação, pelas autoridades locais, assumindo o
Governo a responsabilidade de suportar os custos com as infra-estruturas técnicas e
sociais, tendo em vista a urbanização da respectiva área de implantação.

3. Se as habitações sociais se destinarem aos funcionários afectos às entidades
referidas no artigo 8º do presente decreto, os encargos de urbanização e infra-
estruturação do terreno serão suportados pelas respectivas entidades, podendo
beneficiar, contudo, de financiamento a conceder nos termos previstos no presente
decreto.

4. Seja qual for a entidade que suportar os encargos de urbanização dos terrenos
onde se construírem habitações sociais, os arruamentos, os parques e jardins, as
redes de esgotos, de saneamento e de iluminação pública reverterão sempre,
gratuitamente, à posse dos órgãos locais da Administração do Estado ou das
autarquias locais.
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5. Os órgãos do Governo que tutelam a habitação, Obras Públicas e Energia e
Águas ou os seus órgãos representativos locais, devem aprovar os projectos de infra-
estruturas relativas a energia, agua, saneamento e drenagem de águas pluviais, bem
como as estruturas para o ensino, saúde e outras, em função da dimensão do
agregado populacional e dos parâmetros definidos necessários à sua urbanização, sem
prejuízo do seu licenciamento pelos órgãos locais da Administração do Estado ou das
autarquias locais.

6. Não é permitida a construção de habitação social sem que previamente estejam
definidas e traçadas no terreno as corredores para a implantação das infra-estruturas
técnicas e das estruturas sociais que forem aprovadas para o referido projecto.

Artigo 10º
(Critérios de preferência)

1. Constituem critérios de preferência para adjudicação de terrenos postos a
concurso para construção de habitações sociais, sem prejuízo de outros que sejam
adoptados caso a caso, os seguintes:

a) A fixação na proposta dos mais baixos preços de venda por metro quadrado de
construção das habitações sociais;

b) Apresentação de garantias de disponibilidade financeira, designadamente a de
obtenção de financiamento, para a execução do projecto proposto

c) Menor de recurso ao crédito bonificado

2. Na apresentação de candidatura o concorrente pode, para além da área
destinada à construção de habitações sociais, propor a afectação de determinada área
a outros fins habitacionais, de indústria, comércio ou serviço, alienável em regime livre,
que não pode exceder 20% da área de construção de habitações sociais.
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CAPÍTULO IV
Arrendamento e Venda

SECÇÃO I
Arrendamento

Artigo 11º
(Arrendamento)

1. Os edifícios construídos afectos à habitação social destinados ao arrendamento,
devem ser previamente definidas pelo órgão do Governo que tutela a habitação e terá
como entidade locadora o Instituto Nacional de Habitação:

2. A entidade locadora deve, com antecedência mínima de 180 dias antes da
conclusão do edifício, propor aos titulares dos órgãos do Governo que tutelam a
habitação e as finanças o valor das rendas, que depois de aprovado será divulgado
através dos jornais nacionais e locais ou regionais de maior tiragem, com antecedência
não inferior a 60 dias antes da data prevista para a sua ocupação.

3. É proibida a sublocação ou cedência a qualquer título das casas afectas à
habitação social.

4. Os candidatos ao regime de arrendamento devem possuir rendimentos mínimos
que assegurem uma taxa de esforço para pagamento da renda não superior a 30% do
rendimento do agregado familiar ou individual.

Artigo 12º
(Renda)

1. As rendas devem ser pagas pelos inquilinos até ao dia 8 do mês seguinte a que
disser respeito.

2. Aos beneficiários de habitação social, tratando-se de trabalhadores por conta de
outrem, podem acordar com O Instituto Nacional de Habitação que o valor da renda
seja deduzido dos salários, pela entidade empregadora;

3. Em caso de acordo, conforme estipulado no nº 2, as entidades empregadoras
devem remeter à representação local do Instituto Nacional de Habitação os
comprovativos das instruções transmitidas aos bancos, caso o salário do beneficiário
seja processado via bancária ou dos depósitos que mensalmente efectue.
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4. As rendas devem ser fixadas e corrigidas anualmente pelos órgãos de Governo
que tutelam a habitação e as finanças, em função do custo de habitação, do salário
mínimo nacional, da taxa média de inflação a nível nacional.

SECÇÃO II
Compra e Venda

Artigo 13º
(Propriedade Resolúvel)

1. As habitações construídas em regime de vivenda unifamiliar ou propriedade
horizontal e destinadas a compra ficam sujeitas ao regime de propriedade resolúvel.

2. A propriedade resolúvel constitui-se com a celebração de escritura pública de
compra e venda e o subsequente registo predial, estando a sua aquisição plena
condicionada ao pagamento total das prestações fixadas.

Artigo 14.º
(Resolução de Contrato)

1. O Contrato de compra e Venda de habitação resolve-se, perdendo o seu
adquirente o direito à propriedade plena e perfeita nos seguintes casos:

a) Ocorra a falta de pagamento de pelo menos 10 prestações mensais
consecutivas ou 15 interpoladas, sem causa justificativa;

b) Não tenha sido amortizado o valor em dívida dentro do prazo fixado no contrato,

c) Deixe de utilizar a casa para residência própria e permanente;

d) Apresente falsos documentos ou preste falsas declarações que lhe tenham
permitido o acesso à habitação;

e) Utilize a habitação para fins diferentes do seu objecto;

f) Outros casos que estejam previstos na lei ou no contrato;

2. O disposto nas alíneas a )e b) do número anterior não se aplica:

a) Em caso de força maior ou de doença do adquirente

b) Ausência do adquirente em razão do cumprimento de serviço militar.
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Artigo 15º
(Formas de resolução)

1. A resolução da propriedade com fundamento nas circunstâncias previstas nas
alíneas a) e b) do nº 1 do artigo anterior obedece ao seguinte procedimento:

a) A entidade proprietária, por notificação judicial avulsa, comunica ao adquirente,
na respectiva morada, a sua pretensão de resolução do contrato, caso o valor
das prestações e juros em dívida não sejam pagos no prazo de um mês;

b) Caso o adquirente não proceda ao pagamento do valor referido na alínea
anterior ou justificação sustentada, a entidade proprietária emite a respectiva
certidão negativa, contendo também a deliberação da resolução, cuja cópia deve
ser remetida ao adquirente, por carta registada com aviso de recepção.

2. As certidões referidas no número anterior, conjuntamente com o respectivo
contrato de transmissão, constituem título executivo para efeitos de despejo da
respectiva habitação e a sua devolução a entidade vendedora.

3. O despejo a que se refere o número anterior segue a forma de execução ordinária
para entrega de coisa certa.

Artigo 16º
(Regime de intransmissibilidade)

1. A habitação em regime de propriedade resolúvel é intransmissível durante um
prazo mínimo de 5 anos, contados a partir da data da escritura pública de compra e
venda.

2. A intransmissibilidade cessa quando o adquirente pretenda mudar de residência,
com carácter definitivo e requeira a transmissão da habitação à entidade vendedora a
favor do familiar que com ele habite há mais de 1 ano.

a) As habitações sociais em regime de propriedade resolúvel, enquanto não se
constituírem propriedade plena dos seus moradores, não poderão ser sujeitas a
penhora, execução e venda judiciais.

Artigo 17.º
(Comercialização das habitações)

Cabe ao promotor adjudicatário a comercialização das habitações sociais,
devendo comunicar ao Instituto Nacional de Habitação a data do inicio da venda, com
antecedência de 30 dias.
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Artigo 18º
(Preço e Forma de Pagamento)

1. Os preços de venda das habitações sociais serão estabelecidas pelos ministérios
que tutelam a habitação e as finanças.

2. Com as prestações mensais devem ser pagos os juros de capital em dívida, à
taxa que seja aprovada pelas entidades competentes.

3. Os adquirentes de habitação social, em regime de propriedade resolúvel devem
proceder ao pagamento do valor da casa em prestações mensais, num prazo máximo
de 20 anos.

4. Em caso de acordo entre o beneficiário e o Instituto Nacional de Habitação, as
prestações a pagar pelos funcionários ou assalariados do Estado ou de entidades
particulares podem ser deduzidos do respectivo salário e depositadas no Banco ou
Fundo Autónomo, indicado para esse fim pelo Instituto Nacional de Habitação.

5. Em caso de acordo entre o beneficiário e o Instituto Nacional de Habitação, as
prestações dos trabalhadores por conta própria podem ser pagas por meio de
transferência bancária que os interessados ordenarem, através da conta bancária a
abrir onde devem consignar os seus rendimentos.

6. Obtido o acordo, a entidade empregadora que não proceda a retenção prevista
nos números anteriores considera-se para todos os efeitos legais, a partir do dia do
pagamento do salário, como fiel depositário das quantias descontadas, ficando sujeito
às penalidades estabelecidas na Lei Penal.

Artigo 19º
(Prazo de Pagamento)

1. Os pagamento das prestações mensais, devidas pela compra de habitação social
devem ser efectuados até ao dia 8, do mês seguinte a que disser respeito, devendo o
adquirente ou a entidade empregadora, consoante se trate de trabalhador por conta
própria ou por conta de outrem, fazer a entrega do comprovativo da transferência ou
deposito bancário para recepção do recibo, sob pena de incorrer em juros de mora e
demais consequências previstos neste diploma.

2. Os moradores adquirentes podem ser autorizados a antecipar o pagamento das
prestações.

3. O pagamento da última prestação extingue o regime de propriedade resolúvel,
devendo a entidade vendedora comunicar tal facto ao interessado e à Conservatória de
Registo Predial competente.
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Artigo 20º
(Obras de Conservação e de beneficiação)

1. Constitui encargo do adquirente a realização de obras de conservação e de
beneficiação na habitação sujeita ao regime de propriedade resolúvel.

2. Em caso de comprovada insuficiência financeira do adquirente para a realização
das obras, pode a entidade vendedora proceder ao respectivo financiamento, devendo
a sua amortização ser integrada nas prestações em dívida.

Artigo 21º
(Seguros)

1. Os beneficiários de habitação social, na modalidade de compra em regime de
propriedade resolúvel deverão efectuar os seguintes seguros:

a) Seguro de vida, ao preço da casa;

b) Seguro contra incêndio, ao preço da casa.

2. O adquirente deverá efectuar e manter actualizado os seguros referidos no
número anterior a favor da entidade vendedora.

Artigo 22º
(Registo)

1. A aquisição de habitação social, também designada por casas de renda
económica, em regime de propriedade resolúvel, deve ser objecto de inscrição e
registo na Conservatória de Registo Predial competente, nos termos da lei

2. O interessado deve requerer à respectiva Conservatória de Registo o
averbamento do cancelamento do regime de propriedade resolúvel e subsequente
registo da propriedade plena, após a recepção da comunicação a que se refere o n .º 3
do artigo 14º do presente Diploma.

3. Do registo de aquisição do terreno, o promotor adjudicatário que não seja o
Instituto Nacional de Habitação deve constar que o mesmo se destina à construção de
habitações sociais, nos termos do presente diploma, bem como o ónus que tais
habitações estão sujeitas.
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CAPITULO V
Assistência do Estado

Artigo 23º
(Assistência Técnica)

1. O Estado, através do Instituto Nacional de Habitação, deve prestar assistência
técnica aos projectos, de infra-estruturação de terrenos e de construção de habitação
social, competindo-lhe em especial o seguinte:

a) Localizar e disponibilizar em colaboração com os órgãos locais, o terreno
destinado à implantação dos projectos de habitação social;

b) Disponibilizar os projectos tipo de arquitectura para os candidatos à sua
construção;

c) Prestar assistência técnica e administrativa na obtenção de licenças e outras
autorizações para execução do projecto.

d) Apoiar tecnicamente a construção das infra-estruturas técnicas e sociais do
projecto;

e) Orientar e fiscalizar a execução da empreitada, através de empresas
contratadas para o efeito.

2. O Instituto Nacional da Habitação poderá, sempre que necessário, recorrer a
contratação de empresas privadas nacionais, para realização dos serviços que lhe
caberá no quadro do planeamento, fiscalização e gestão do património da habitação
social.

3. O Ministério do Urbanismo e Habitação, através do Instituto Nacional de
Habitação deverá determinar as formas e condições de execução, para cumprimento
do estabelecido no presente artigo.
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Artigo 24º
(Assistência Financeira)

1. O Estado deve prestar assistência financeira bonificada ou conceder benefícios
fiscais, parafiscais e aduaneiros à aquisição e infra-estruturação de terrenos, aos
projectos e à construção de casas de habitação social, mesmo que não sejam da
iniciativa do Instituto Nacional de Habitação e traduzem-se em:

a) Subsidiar os custos com os projectos de arquitectura e de execução, até 30% do
seu custo, fixado de acordo com a tabela de honorários para projectos públicos,
quando sejam da iniciativa de outras entidades que não o Instituto Nacional de
Habitação.

b) Isentar de pagamento de sisa os terrenos e casas destinadas à habitação social;

c) Reduzir para metade os encargos relativos aos actos de natureza notarial e
registral que se tornem necessários para a aquisição das habitações;

d) Comparticipar nos custos de seguro obrigatórios definidos no presente diploma.

e) Reduzir em 50% a licença de construção, de vistoria e demais taxas
administrativas ou camarárias.

f) Financiar a aquisição e infra-estruturação dos terrenos e a construção e aquisição
de habitações sociais.

2. Os ministérios, que tutelam as finanças e a habitação, aprovarão os
procedimentos necessários para apreciação e concessão da assistência referida no
presente artigo.

Artigo 25º
(Financiamento à Construção)

1. Os órgãos do governo que tutelam as Finanças e a habitação devem estudar e
propor ao Governo as formas de atribuição de financiamento, com taxa de juro
bonificada, para as entidades que tenham a iniciativa de construir ou promover a
construção de habitação social, sem prejuízo do disposto no presente diploma.

2. O regime jurídico financeiro para construção da habitação social e o constante do
Fundo de Fomento Habitacional, criado ao abrigo da Lei n. 3/07 De 3 de Setembro,
cujas directrizes foram aprovadas pelo Decreto n.
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Artigo 26.º
(Garantias)

1. Os beneficiários de habitação social devem antes da assinatura do contrato de
arrendamento ou de compra e venda prestar as seguintes garantias:

a) Em caso de arrendamento, deve ser efectuado o seguro anual contra incêndios
no valor do imóvel;

b) Em caso de compra e venda, deve ser constituído o seguro de vida em nome do
adquirente, para além do seguro referido no número anterior.

2. Para além do das garantias a que se refere o número anterior, os adquirentes ou
compradores de habitação social devem proceder a indicação de um fiador que
responde pelo pagamento das prestações em atraso, verificadas as condições
estabelecidas no artigo 12.º do presente diploma.

3. Em caso de acordo, as garantias referidas no nº 1 podem traduzir-se no aumento
das prestações devidas que cubram o valor correspondente.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 27º
(Finalidade)

1. As habitações de carácter social destinam-se exclusivamente a residência do
inquilino ou do adquirente, incluindo a família que com ele coabita, não podendo ser
usado para outros fins, sob a pena de nulidade do contrato.

2. O incumprimento pelos promotores de habitações sociais das obrigações
constantes das condições de concurso e respectivos cadernos de encargos ou das
propostas que formularam, designadamente no que respeita ao prazo de conclusão da
obra, pode dar lugar a reversão gratuita dos terrenos e suas edificações a favor do
Instituto Nacional de Habitação, livre de quaisquer ónus ou encargos, sem prejuízo dos
direitos legitimamente adquiridos por terceiros.

3. Constitui crime de especulação, a venda de habitações sociais por preço superior
ao que for estabelecido nos termos do nº 1 do artigo 13º do presente diploma.
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Artigo 28º
(Regulamentação)

O órgão que tutela a habitação deve produzir as normas regulamentares para
aplicação do presente diploma.

Artigo 29º
(Duvidas e Omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente
Decreto, deverão ser solucionadas pelo Conselho de Ministros.

Artigo 30º
(Vigência)

O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação.


