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+ANEXO VI

Modelo I

(minuta de declaração para apresentação de Candidatura para venda)

Aftigo 50 n.o 3 do Regulamento

Excelentíssimo Senhor:

Presidente do Conselho de Administração da IHM -
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

(Nome) (contribuinte)

residente em

fax

(contribuinte)

residente em

B. I. lC. C. 1.o de

Telef

TM E-mail e

(Nome)

B. I. lC. C. 1.o de

Telef fax

E-mail por si (ou) em

representação de

(contribuinte)

na qualidade de procurador/administrador/gerente, conforme documentos em anexo, no

período de receção de candidaturas do mês de de 202L, da

Oferta Pública para aquisição de frações autónomas habitacionais, autorizada pela Resolução

n.o 82L1202L, de 02 de setembro publicada no número 163, de 08 de setembro de 2021, da

Série I, do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, aberta por anúncios publicados no

dos dias e _ vem pelo presente, nos termos do respetivo Regulamento,

apresentar candidatura para venda à IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPEMM

da totalidade da propriedade do(s) Edifício(s) de Habitação / Empreendimento(s) de Habitação

Coletiva referido(s) na lista anexa, que construirá se vier a ser adjudicada a(s) proposta(s) que

acompanha(m) esta candidatura.

Mais declara que tomou conhecimento integral do Regulamento do acima referido Procedimento

de Oferta Pública, cujo teor compreendeu e que o aceita sem qualquer tipo de reseruas ou

condições.

TM

residente em



{-Requer ainda que, no âmbito do procedimento acima mencionado, todas as comunicações

dirigidas ao signatário sejam remetidas eletronicamente para o endereço de correio eletrónico

@ , com dispensa de qualquer outra formalidade.

Junta:

a) 1 Declaração de compromisso de honra, conforme modelo II do Anexo

VI;

1 Comprovativo do cumprimento, perante a Autoridade Tributária e

Aduaneira, dâ declaração de início da atividade de Promoção

Imobiliária;

1 Ceftidão comercÍal de teor de matrícula e de todas as inscrições em

vigor, válida (pessoas coletivas);

1 Cópia de documento de identificação civil e de cartão de contribuinte

fiscal do candidato (pessoa singular);

Cópia de procuração com poderes expressos para a venda de bens

imóveis (se aplicável) em número de _;
1 Ceftidão comprovativa de situação tributária regularizada;

1 Ceftidão comprovativa de situação contributiva regularizada;

Lista de todas as frações habitacionais, arrecadações e garagens

(acompanhada de um mapa resumo com as respetivas áreas) que

compõem o(s) edifício(s) ou empreendimento(s) de habitação coletiva

correspondente(s) ao(s) lote(s) a que se candidata, em número de _;
1 Lista identificativa dos Lotes objeto da presente oferta pública a que o

candidato se candidata;

Caderneta predial atualizada, do bem imóvel onde o candidato se

propõe, em caso de adjudicação, a construir o edifício ou

empreendimento de habitação coletiva, em número de _ ì

Certidão permanente de teor de descrição predial e de todas as

inscrições em vigor, do bem imóvel onde o candidato se propõe, em

caso de adjudicação, a construir o edifício ou empreendimento de

habitação coletiva, em número de _;

b)

c)

d)

e)

r)

s)

h)

i)

i)

k)



l) Cópia de contrato-promessa do terreno onde o candidato se propõe,

em caso de adjudicação, a construir o edifício ou empreendimento de

habitação coletiva (se aplicável) em número de _;
m) Cópia de Informação Prévia, emitida pela respetiva Câmara Municipal

para o Edifício de Habitação / Empreendimento de Habitação a

construir, nos termos dos aftigos 14o e seguintes do Decreto-lei n.o

555/99, de 16 de dezembro, na sua redação em vigor, em número de

, contendo informação sobre:

i. A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e

dos muros de vedação;

ii. Projeto de arquitetura ou estudo prévio, e memória descritiva;

iii. Mapa com quadro de áreas das frações a construir;

iv. Programa de utilização das edificações, incluindo a área total de

construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e

outras unidades de utilização, com identificação das áreas

acessórias, técnicas e de seruiço;

v. Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;

n) Cópia do projeto de arquitetura ou estudo prévio, e memória descritiva;

o) Elenco das características do empreendimento ao nÍvel da qualidade,

conforme modelo IV do anexo VI, em número de _;
p) Mapa com quadro de áreas das frações a construir, conforme modelo V

do Anexo VI, em número de _;
q) Envelope opaco e encerrado, contendo no seu interior a <Proposta de

Preço>>, nos termos previstos no ponto 5 do artigo 5.o do Regulamento,

em número de _;
r) Outros

Observações:



I Declaro, para efeitos do disposto no n.o 3 do artigo 12.o conjugado com o n.o 6 do aftigo

14.o do regulamento, que mantenho a minha proposta.

O candidato declara autorizar a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPEMM a

proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, unicamente para os efeitos do presente

procedimento ou para outros legalmente obrigatórios.

Funchal, _ de _de202L

(assinatura)

(assinatura)

(assinatura)



+ANEXO VI

Modelo II
(minuta de declaração para apresentação de Candidatura para venda)

Artigo 50 n.o 5 do Regulamento

Excelentíssimo Senhor:

Presidente do Conselho de Administração da IHM -
Investimentos Habitacionais da Madeira, EPEMM

(Nome) (contribuinte)

residente emB. L lC. C. p.o de

Telef. fax

TM E-mail e

(Nome) (contribuinte)

residente emB. L lC. C. 1.o de

Telef fax

E-mail por si (ou) em

representação de

(contribuinte)

na qualidade de procurador/administrador/gerente, conforme documentos juntos com a

candidatura de que faz parte este documento, no período de receção de candidaturas do mês

de de 202I, da Oferta Pública para aquisição de frações

autónomas habitacionais, autorizada pela Resolução p.o 82L1202L, de 02 de setembro,

publicada no número 163, de 08 de setembro de 2021, da Série I, do Jornal Oficial da Região

Autónoma da Madeira, abefta por anúncios publicados no dos dias e _
vem pelo presente, nos termos do respetivo Regulamento e relativamente ao Lote _ do

procedimento, apresentar a seguinte PROPOSTA DE PREçO para venda à IHM - Investimentos

Habitacionais da Madeira, EPERAM (livre de ónus ou encargo e desocupada de pessoas e de

bens) da totalidade da propriedade do(s) Edifício(s) de Habitação / Empreendimento(s) de

Habitação Coletiva referido(s), a construir por si no imóvel localizado a Rua/Lugar

freguesia de concelho de

inscrito na matriz predial sob o aftigo

Predial de sob o n.o

o, descrito na Conseruatória o Registo

se vier a ser adjudicada a presente proposta,

TM

residente em

constituída pelas seguintes _ frações autónomas destinadas a habitação:



?
+N.o1 FraçãoAutónoma _ ïpologiaT-_

Pafte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. ___, __; e

Estacionamento pelo preço de €__ .___, __.

N.o 2 Fração Autónoma Ipologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _i e

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o 3 Fração Autónoma ïpologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de € ___ . _ - _, _ -
Arrecadação, pelo preço de € _ . ___, __| €
Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o 4 Fração Autónoma ììpologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de € ___ . _ _ _, _ -
Arrecadação, pelo preço de €_. _ _ _, _ _i ë

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o 5 Fração Autónoma ïpologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _i ê

Estacionamento pelo preço de € _ _ . _ __, _ _.

N.o6 FraçãoAutónoma _ ïpologiaT-_
Parte habitacional, pelo preço de €

Arrecadaçã0, pelo preço de € _. _ _ _, _ _i Ê

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o 7 Fração Autónoma ïpologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de€ ___ .___, ___j

Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _| e

Estacionamento pelo preço de€__ .___, __.

N.o 8 FraçãoAutónoma _ ïpologiaT-_
Parte habitacional, pelo preço de € ___ .___, ___]

Arrecadação, pelo preço de € _. ___, _ _; e

Estacionamento pelo preço de € _ _ . _ _ _, _ _,

N.o9 FraçãoAutónoma _ ïpologiaT-_
Pafte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. ___, _ _j €

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o 10 Fração Autónoma ïpologia T - _
Pafte habitacional, pelo preço de € ___ . __ _, _ _J

Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _i I
Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.



N.o Fração Autónoma ïpologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de € ___ . __ _, _,
Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _ì ê

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o Fração Autónoma _ ïpologia T-_
Parte habitacional, pelo preço de € ___ . __ _, _ -
Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _ì ê

Estacionamento pelo preço de € __ ! __ _, _ _!

N.o FraçãoAutónoma _ ïpologia T-_
Pafte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _ì I
Estacionamento pelo preço de € __ . __ _, _ _.

N.o Fração Autónoma ïpologia T - _
Parte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _i e

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o _ FraçãoAutónoma _ ïpologiaT-_
Pafte habitacional, pelo preço de € ___ . __ _, _ _j

Arrecadação, pelo preço de € _ . _ __, __i €

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o _ Fração Autónoma Ipologia T - _
Pade habitacional, pelo preço de € ___ . _ _ _, _ _J

Arrecadação, pelo preço de € _ . _ _ _, _ __l ê

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o Fração Autónoma ïpologia T - _
Paúe habitacional, pelo preço de € ___ . _ _ _, _ -
Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _l e

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o _ Fração Autónoma ïpologia T - _
Pafte habitacional, pelo preço de € ___ . _ _ _, _,
Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _l ê

Estacionamento pelo preço de € __ . _ _ _, _ _.

N.o _ Fração Autónoma ïpologia T - _
Pafte habitacional, pelo preço de € ___ . __ _, _ -
Arrecadação, pelo preço de € _. _ _ _, _ _ì ê

Estacionamento pelo preço de € __ ! ___, __.

FraçãoAutónoma _ ïpologia T- _
Pafte habitacional, pelo preço de €

Arrecadação, pelo preço de € _. ___, ___i €

Estacionamento pelo preço de € __. ___, __.

N.o



ç

+Funchal, _ de _ de 202L.

(assinatura)

(assinatura)

(assinatura)
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Modelo III
(Declaração de Compromisso de Honra)

... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de

representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede) tendo

tomado inteiro e perfeito conhecimento do <<Regulamento do procedimento de Ofefta

Pública para Aquisição de frações habitacionais, no âmbito do Plano de Recuperação e

Resilíência>>, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga

a cumprir com as regras nele constantes.

Declara também que executará a construção do edifício/empreendimento, de

acordo com o projetos aprovados e normas aplicáveis, designadamente no que se

refere ao patamar, pelo menos, inferior a 20o/o do NEZB.

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações

implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da

adjudicação.

. (local), ... (data), ... [assinatura (4)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão <<a sua representada>>

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 . 9064-506 Funchal . Telf: 291 207 22O . Fax:291 225 161 . www.ihm.pt . ihm@ihm.pt
Capital Social: 10 500 000,00 Euros . Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na CRC do Funchal, 511035365



Modelo lV

Modelo de elenco das características do empreendimento ao nível da qualidade
+

Caraterísticas do terreno (cumulativo)

O lote apresenta um declive com desnível superior a 1 piso

A configuração do lote é irregular

Localização no tecido urbano

C empreendimento está inserido numa ARU em vigor

0 empreendimento desenvolve-se na continuidade de zona urbana

C empreendimento desenvolve-se em zona de expansão urbana

Dimensão do empreendimento

Até 8 fogos

)e9a30fogos

)e 31 a 80 fogos

\4ais de 80 fogos

Íipo de edifício

Jnifamiliar ou multifamiliar até 2 pisos

\4ultifamiliar com 2 a 4 pisos

Vlultifamiliar de 5 a 8 pisos

Vultifamiliar com mais de 8 pisos

Dimensão média das habitações
(rea média até72m2

\rea média entre 72 e 94 m2

\rea média entre 94 e 116 m2

Área média superior 116 m2

* É atribuída a pontuação máxima aos empreendimentosconstitu ídospormoradias
** Pontuação cumulativa Páginat/6
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+Modelo lV

Modelo de elenco das características do empreendimento ao nível da qualidade

1.1 lluminação dos espaços de circulação comum *
a) lluminação natural e fontes de energia renovável

b) lluminação com fontes de energia renovável

c) lluminação LED

1.2 Ventilação dos espaços de circulação comum *

a) Ventilação natural

b) Ventilação forçada com fontes de energia renovável

1.3 Mobilidade de baixo impacte ambiental
a) Parque para veículos com postos de carregamento elétricos **

b) Lugares de estacionamento para veículos (bicicletas, motociclos, etc.) **

1.4 Materials de baixo impacte ambiental
a) Aplicação sistemática de materiais com certificação ambiental - baixc
impacto ambiental/alto aproveitamento na reciclagem). Acabamentos e

elementos construtivos não estruturais - Estimativa >= 3Oo/o

b) Aplicação sistemática de materiais com certificação ambiental - baixc
impacto ambiental/alto aproveitamento na reciclagem). Acabamentos e

elementos construtivos não estruturais - Estimativa >= I5/o

1.5 Recursos hídricos
a) Utilização de equipamentos eficientes (torneiras com redutor; uso de

torneiras com sensores; autoclismo de dupla descarga) **

b) Utilização de águas pluviais para consumo secundário **

* Éatribuídaa pontuaçãomáximaaos empreendimentosconstituídos pormoradias
** Pontuação cumulativa Pâgina2/6



+Modelo lV

Modelo de elenco das características do empreendimento ao nível da qualidade

2.1 Forma e localização dos compartimentos
a) A organização espacial promove a separação entre zona social e privada
(proximidade de sala e cozinha servida por WC) **

b) Os compartimentos têm formas e dimensões regulares que facilitam a sua

utilização e a colocação do mobiliário **

c) Os elementos salientes das paredes (e.g., pilares, ductos, equipamentos
fixos) não prejudicam a sua utilização e a colocação do mobiliário **

2.2 Localização dos vãos
a) Paredes opostas

b) Paredes contíguas

2.3 lluminação natural
a) Pelo menos 30% dos compartimentos habitáveis com exposição a Sul ou

5O% com exposição a nascente/sul/poente **

b) Existe iluminação natural em pelo menos uma lS **

c) Existe iluminação natural de espaços de circulação **

2.4 Tratamento de roupa
a) Estendal em espaço autónomo não contíguo à cozinha (lavandaria)

b) Estendal em espaço autónomo contíguo à cozinha (marquise)

2.5 Espaços exteriores de uso comum ou privado
(aplica-se áreas médias por fogol

a) Logradouro, terraço ou varanda com área >= 10 m2

b) Logradouro, terraço ou varanda com área >= 4 m2

c) Logradouro, terraço ou varanda com área >= 2,5 m2

2.6 Arrumos (integrados na fração, aplica-se áreas médias por fogol
a) Arrumos com área maior que: 1,0m2 no T0, 1,5m2 no T1, 2,5m2 no T2,
3,5m2 no T3,4,0m2 no T4, e 4,5m2

* É atribuídaa pontuação máxima aos empreendimentosconstituídos pormoradias
** Pontuação cumulativa Página3/6



Modelo lV

Modelo de elenco das características do empreendimento ao nível da qualidade

()

+

3. CONSTRUçÃO
Marcar
com ttXtt

3.1 ETEMENTOS PRIMÁRIOS

3.1.1 Fundações

a) Projeto baseado em estudo geotécnico ou reabilitação de edifícios sen
ampliação

3.1.2 Estrutura
a) Reticulada de betão armado ou metálica

b) Fungiforme (maciça ou aligeirada)

3.1.3 Paredes das divisórias interiores dos fogos
a) Alvenaria de tijolo ou bloco com espessura final de 15cm ou superior

b) Alvenaria em bloco de gesso ou placas de gesso cartonado e espessur.
final de L0 cm ou superior

3.1.4 Paredes de separação entre fogos e/ou zonas comuns
a) Alvenaria dupla

3.1.5 Coberturas
a) lnclinada

b) Plana invertida

3.2 ETEMENTOS SECUNDÁRIOS

3.2.1 Vãos exteriores dos fogos caixilharias
a) Alumínio com rutura térmica

b) Alumínio termolacado ou madeira

c) Alumínio anodizado a cor ou em PVC

d) Sistema oscilobatente **

3.2.2 Elementos de proteção dos vãos exteriores
a) Portadas e Persianas exteriores em madeira/alumínio

b) Estores de enrolar em alumínio

c) Persianas exteriores ou estores de enrolar em PVC

d) Persianas ou portadas interiores

e) Persianas ou estores com isolamento térmico integrado **

f) Palas/lajes sombreadoras nos vãos orientados a Sul com profundidade
mínima de 0,60 m **

3.2.3 Portas de patim ou de edifício unifamiliar
a) Madeira maciça/contraplacado maciço

b) Alumínio termolacado, ferro ou aço, régua perimetral em madeira e

interior alveolado, alumínio anodizado colorido ou PVC

c) Sistema contra intrusão (porta blindada e fechadura de segurança) **

3.2.4 Roupeiros
a) Roupeiros fixos nos quartos **

b) Roupeiros fixos nos espaços de circulação **

* 
É atribu ída a pontuação máxima aos em preendimentosconstitu ídos pormoradias

** Pontuação cumulativa Páeina{/6



+Modelo lV

Modelo de elenco das características do empreendimento ao nível da qualidade

3. CONSTRUçÃO (continuaçãof
Marcar
com'X"

3.3 ACABAMENTOS

3.3.1 Revestimento exterior em paredes

a) Fachada ventilada com revestimento de pedra, metálico multicamada ou

derivado de madeira, ou outros materiais com certificação de durabilidade
>=10 anos

b) Tijolo maciço, bloco à vista ou metálico (chapa de alumínio lacada), ou
outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos

c) Azulejo, ladrilho cerâmico ou ETICS

d) Tradicional de ligantes hidráulicos com pintura de qualidade superior

e) Monomassas ou barramento sobre reboco

3.3.2 Revestimento interior em paredes e tetos
3.3.2.1Zonas secas dos fogos

a) Tradicional de ligantes hidráulicos acabado em estuque de gesso

b) Estuques sintéticos ou gessos projetados

c) Painéis de gesso cartonado

3.3.2.2 Zonas húmidas dos fogos
a) Pedra ou revestimentos cerâmicos até ao teto

b) Pedra ou revestimentos cerâmicos até à verga da porta

3.3.2.3 Revestimento em paredes de caixas de escada e patamares comuns
a) Barramento à base de polímeros sintéticos (em emulsão aquosa), com cor
incorporada e elevada resistência à abrasão

b) Mosaico cerâmico

3.3.3 Revestimento interior de pisos e rodapés

3.3.3.1 Zonas secas dos fogos
a) Tacos de madeira ou soalho flutuante com classificação AC 4, AC5 ou AC6,

ou outros materiais com certificação de durabilidade >=l-0 anos

b) Cortiça, piso de madeira com camada superior em madeira natural não
inferior a 2,5 mm, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=5

a nos

c) Mosaico cerâmico, grés ou soalho flutuante com classificação inferior AC4

3.3.3.2 Zonas húmidas dos fogos
a) Pedra, ou outros materiais com certificação de durabilidade >=10 anos

b) Mosaico de grés, ou outros materiais com certificação de durabilidade
>=10 anos

c) Mosaico cerâmico

3.3.3.3 Escadas e patamares dos espaços comuns +

a) Pedra ou madeira

b) Marmorite, mosaico cerâmico ou de grés

*Éatribuídaapontuaçãomáximaaos empreendimentosconstituídospormoradias
** Pontuação cumulativa Página 5/6



{-Modelo lV

Modelo de elenco das características do empreendimento ao nível da qualidade

3. CONSTRUçÃO {continuação)
Marcar
com'X"

3.4 EQUTPAMENTO DAS HABITAçÕES

3.4.1 Armários de cozinha
a) Bancada com extensão maior que 2,20 m (inclui bancadas de trabalho e

lava-louça )

b) Armários superiores com extensão maior que 1,20 m

c) Tampo de bancada em pedra ou derivado **

3.4.2 Equipamentos de cozinha

a) Fogão (ou placa e forno) **

b) Frigorifico **

c) Máquina de lavar louça **

d) Equipamento para aquecimento de águas domésticas (esquentador,
cilindro ou caldeira) **

3.s |NSTALAçõES

3.5.1 lnstalações de água

a) Tubagem multicamada ou cobre

b) Tubagem em polipropileno copolímero (PP-R) ou aço inox

c) Rede com retorno **

3.5.2 Instalação de esgoto doméstico
a) Tubagem acessível

3.5.3 Ventilação
a) Ventilação mecânica

b) Ventilação natural conjunta

c) Ventilação natural separada, através de vâo na parede exterior ou conduta
de ventilação individual

d) Ventilação reforçada por sistema de extração na cobertura com apoio de

ventilador estático-mecânico * *

3.5.4 lnstalações especiais *

a) Rede de águas integrando grupo hidropressor **

b) Rede de águas integrando depósito **

c) Pre-instalação para aquecimento central ou equipamento para

aquecimento x*

* Éatribu ída a pontuação máxima aos empreendimentosconstitu ídos pormoradias
** Pontuação cumulativa Página1/6



Modelo V

Modelo do quadro de áreas a construir

Frações
Quadro resumo

ÁRrR sRute DA HABTTAÇÃo

Fogo

Varanda(s) privativa(s)

Quota-parte que lhe corresponde em

Sala de condomínio

Circulação comum

I nstalações técnicas comuns

Serviços coletivos de limpeza, lavandaria e arrumação

Total

ÁRrR snure DE ESpAço DE coMÉRcro E sERVtços

Total

ÁnrR eRurR DE EeurpAMENTo coMpLEMENTAR

Total

ÁRrR sRurR DE PARTE AcESSoRTA

ArrecadaÇão

Lugar de estacionamento em garagem coletiva

Boxe de estacionamento em garagem coletiva

Garagem individual

Quota-parte que lhe corresponde em

Circulação comum

Total

+


