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Despacho do Chefe do Executivo n.º 96/2021

第 96/2021 號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據第200/2020號行政長官批示重新公佈的第10/2011號
法律《經濟房屋法》第六十二條的規定，作出本批示。
一、核准經濟房屋申請表的式樣，該式樣載於作為本批示組
成部分的附件一。
二、核准經濟房屋申請及資格審查須附同的文件列表，該列
表載於作為本批示組成部分的附件二。
三、申請人及其家團成員須在提交申請之日符合第10/2011
號法律規定的要件，但該法律另有規定者除外。
四、本批示的規定，不適用於本批示生效前已開展的經濟房

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 62.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica), republicada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 200/2020,
o Chefe do Executivo manda:
1. É aprovado o modelo do boletim de candidatura a habitação económica, constante do Anexo I ao presente despacho e
do qual faz parte integrante.
2. São aprovadas as listas dos documentos anexos para a candidatura a habitação económica e para a apreciação da habilitação, constantes do Anexo II ao presente despacho e do qual
fazem parte integrante.
3. O candidato e os elementos do seu agregado familiar têm
de reunir os requisitos previstos na Lei n.º 10/2011 à data da
apresentação da candidatura, salvo disposição em contrário
constante da mesma lei.
4. O disposto no presente despacho não é aplicável aos concursos de habitação económica abertos antes da sua entrada
em vigor.

屋的申請。
五、本批示自公佈翌日起生效。

5. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

二零二一年七月二日

2 de Julho de 2021.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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附件二
（第二款所指者）
1. 經第200/2020號行政長官批示重新公佈的第10/2011號法律第二十一條第二款所指者
1.1 身份證明文件
文件種類

適用人士

澳門特別行政區居民身份證

適用於每一持有澳門特別行政區居民身份證的家團成員

配偶身份證明文件

適用於非持有澳門特別行政區居民身份證的配偶

其他身份證明文件

適用於持有其他國家∕地區發出的身份證明文件的人士

1.2 澳門特別行政區內外的收入證明文件（包括工作收入及非工作收益）
文件種類

適用人士
適用於受僱人士

工作收入證明

具 有僱 主簽名、簽 發日期 及 公司 蓋 章 的《收 入 證 明 —— 表格 包括長工、散工、兼職等
CH01》

收入包括基本薪金、佣金、獎金花紅、假期報酬、房屋津貼、家庭

倘在申報期間曾轉換工作，亦必須出示在申報期間內所有的《收 津貼、超時工作、輪班津貼、勤工獎金、交通津貼、醫療津貼，以
及其他金錢或具有價值之收益

入證明——表格CH01》

註：若僱主發出的收入證明文件正本載有《收入證明—— 表格 收入為稅前收入，並無須扣除社會保障基金供款、職業稅，公積
C H01》全部資料或具有澳門特別行政區政府部門發出的收入證 金
明文件，得由申請人適當填妥而無須僱主簽名及公司蓋章
漁民證及∕或海員登記證，船舶年度准照

適用於漁船上工作人士

社會保險或社會保障證明文件*

適用於受僱人士

《商業企業主收入聲明書——表格CH02》

適用於商業企業主、從事工商業活動人士

由主管實體發出的年度營業稅單及商業登記證明*

適用於商業企業主、從事工商業活動人士

財務報告（須包括損益表）

適用於商業企業主、從事工商業活動人士

註：損益表內應載明：
1. 銷售收入及∕或勞務收益；2. 費用及成本；3. 計稅前之損益；
4. 其他收益
《自僱人士收入聲明書——表格CH03》

適用於非經營商業企業或非從事工商業活動的自僱人士

工作收入來源證明

適用於非經營商業企業或非從事工商業活動的自僱人士

載有扶養費的判決書

適用於收取扶養費人士

收取補助金、退休金或退伍金證明

適用於收取補助金、退休金或退伍金人士

租金收益證明

適用於因租賃動產或不動產取得收益人士

知識產權收益證明

適用於因行使知識產權取得收益人士

投資收益證明

適用於因透過財務運用取得收益人士

1.3 其他證明文件
文件種類
由主管實體發出的居留證明文件

適用人士
適用於身份證明文件不足以證明居留時間的申請人
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2. 經第200/2020號行政長官批示重新公佈的第10/2011號法律第二十六條第三款所指者
2.1 提交1.1及1.2所指的文件
2.2 婚姻狀況及親屬關係證明文件
文件種類

適用人士

結婚證明*

適用於已婚人士

事實婚證明

適用於存在事實婚人士

經由兩名證人證實及認定筆跡的事實婚聲明書
親屬關係證明

適用於非第一親等親屬關係共同申請人士

親權判決書或監護人判決書

適用於行使十八歲以下家團成員的親權或監護權人士、與禁治產
人或準禁治產人共同申請人士

2.3 澳門特別行政區內外所持有的資產淨值證明文件
文件種類

適用人士

土地使用證明*、產權證明*及由認可物業估價公司發出的估值證 適用於持有土地或不動產人士
明

土地包括農地、商用地、居住用地等
不動產包括住宅、車位、商業單位、工業單位、辦公室等

投資結算證明

適用於持有投資項目人士
投資包括股票、債券、商業產品、有價證券、黃金或其他貴重金
屬、經紀投資按金、基金、有儲蓄或投資成份保險計劃等

財務報告（須包括資產負債表）

適用於商業企業主、從事工商業活動人士

車輛、船舶、飛行器營業牌照或年度准照

適用於以車輛、船舶、飛行器經營工商業活動人士
車輛包括汽車、輕型客貨汽車、重型汽車、貨櫃重型汽車、電單車

車輛、船舶、飛行器登記證明*

適用於持有車輛、船舶、飛行器人士
車輛包括汽車、輕型客貨汽車、重型汽車、貨櫃重型汽車、電單車

信用、金融機構及∕或銀行發出之結算證明

適用於持有金額超過澳門元5,000元的活期、定期、儲蓄、往來帳
戶人士

債權證明文件

適用於持有債權超過5,000元人士

債務證明文件

適用於具有債務超過5,000元人士

其他資產證明文件

適用於持有超過澳門元5,000元的現金、藝術品、珠寶或其他物
品人士

2.4 其他證明文件
文件種類

適用人士

殘疾評估登記證

適用於殘疾人士

其他

房屋局認為有助於審查的其他文件

* 在澳門特別行政區的受僱人士、商業企業主、自僱人士、登記結婚人士、持有土地及不動產人士、持有車輛、船舶、飛行器人士
無須提交。
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Anexo II
(a que se refere o n.º 2)
1. A que se refere o n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 10/2011, republicada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 200/2020
1.1 Documentos de identificação
Tipo de documento

Destinatário aplicável

Bilhete de identidade de residente da RAEM

Aplicável a cada elemento do agregado familiar que possua
bilhete de identidade de residente da RAEM

Documento de identificação do cônjuge

Aplicável ao cônjuge que não possua o bilhete de identidade
de residente da RAEM

Outros documentos de identificação

Aplicável a indivíduo que possua documento de identificação
emitido por outro país/região

1.2 Documentos comprovativos do rendimento proveniente da RAEM ou do exterior (incluindo rendimento do trabalho e
não proveniente do trabalho)
Tipo de documento
Prova do rendimento do trabalho

Destinatário aplicável
Aplicável a empregados por conta de outrem

Certificado de Rendimento — Formulário CH01, com assina- Incluindo: trabalhadores permanentes, assalariados, a tempo
parcial, etc.
tura do empregador, data de emissão e carimbo da empresa
Caso durante o período da declaração tenha mudado de traba- O rendimento inclui: vencimento básico, comissões, prémios
lho, deve apresentar o Certificado de Rendimento — Formulá- e participações nos lucros, subsídio de férias, subsídio de residência, subsídio de família, subsídio por trabalho extraordinário CH01 durante todo o período da declaração
rio, subsídio de turno, subsídio de produção (prémio), subsídio
Nota: Caso todas as informações relativas ao Certificado de de transporte, subsídio de saúde e outros benefícios em dinheiRendimento — Formulário CH01, constem do original de ro ou com valor
documento comprovativo do rendimento, emitido pelo empregador, ou de documento comprovativo do rendimento, emitido O rendimento é calculado antes da dedução dos impostos, não
pelos serviços do Governo da RAEM, o candidato pode pre- sendo necessário deduzir as contribuições para o FSS, imposto
encher devidamente o Formulário CH01 sem assinatura do profissional, contribuições para o regime de previdência
empregador e de carimbo da empresa
Cartão de pescador e/ou cédula de inscrição marítima, licença Aplicável a indivíduos que trabalhem em barcos de pesca
anual do barco
Documento comprovativo do seguro social ou da segurança social* Aplicável a empregados por conta de outrem
Declaração de Rendimento de Empresário Comercial — For- Aplicável a empresários comerciais, a indivíduos que exerçam
mulário CH02
actividades comerciais ou industriais
Prova da contribuição industrial anual e certidão do registo Aplicável a empresários comerciais, a indivíduos que exerçam
comercial emitida pelas entidades competentes *
actividades comerciais ou industriais
Relatório financeiro (deve incluir a conta de demonstração de Aplicável a empresários comerciais, a indivíduos que exerçam
actividades comerciais ou industriais
resultados)
Nota: Da conta de demonstração de resultados deve constar:
1. receita de vendas e/ou de prestação de serviços; 2. despesas
e custos; 3. resultados antes dos impostos; 4. outros rendimentos
Declaração de Rendimento de Trabalhador por Conta Própria Aplicável a trabalhadores por conta própria que não explorem
— Formulário CH03
empresas comerciais ou que não exerçam actividades comerciais ou industriais
Prova de fonte de rendimento de trabalho

Aplicável a trabalhadores por conta própria que não explorem
empresas comerciais ou que não exerçam actividades comerciais ou industriais

Sentença com indicação do valor de pensão de alimentos

Aplicável a indivíduos que recebam pensão de alimentos
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Prova da recepção de abonos, pensão de aposentação ou de Aplicável a indivíduos que recebam abonos, pensão de aposenreforma
tação ou de reforma
Prova de recepção de rendas

Aplicável a indivíduos que obtenham rendimento de aluguer
de bens móveis ou de arrendamento de bens imóveis

Prova de rendimento proveniente de direitos de propriedade Aplicável a indivíduos que obtenham rendimentos provenienintelectual
tes de direitos de propriedade intelectual
Prova de rendimentos de investimentos

Aplicável a indivíduos que obtenham rendimentos de aplicações financeiras

1.3 Outros documentos comprovativos
Tipo de documento

Destinatário aplicável

Documento comprovativo de residência emitido pela entidade Aplicável a candidatos que o tempo de residência não possa ser
competente
provado de forma suficiente por documento de identificação

2. A que se refere o n.º 3 do artigo 26.º da Lei n.º 10/2011, republicada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 200/2020
2.1 Apresentação dos documentos a que se referem os subpontos 1.1 e 1.2
2.2 Documentos comprovativos do estado civil e das relações familiares
Tipo de documento

Destinatário aplicável

Certidão de casamento*

Aplicável a indivíduos casados

Prova da união de facto

Aplicável a indivíduos que vivam em união de facto

Declaração da união de facto comprovada por duas testemunhas e com reconhecimento de assinatura
Comprovativo de relação familiar

Aplicável a candidatos que não tenham relações de parentesco
de 1.º grau

Sentença de regulação do poder paternal ou sentença que de- Aplicável a indivíduos que exerçam o poder paternal ou a tucretou a tutela
tela de elementos do agregado familiar, menores de 18 anos ou
que se candidatam com interditos ou inabilitados
2.3 Documentos comprovativos do património líquido detido na RAEM ou no exterior
Tipo de documento

Destinatário aplicável

Prova do uso de terreno*, do direito patrimonial* e prova do Aplicável a detentores de terrenos ou de bens imóveis
valor da avaliação da propriedade, emitida por empresa de
avaliação de propriedades reconhecida
Terrenos incluem: terrenos para fins agrícolas, comerciais, habitacionais, etc.
Bens imóveis incluindo habitações, lugares de estacionamento
de veículo, fracções comerciais, industriais, escritórios, etc.
Prova do rendimento líquido dos investimentos

Aplicável a indivíduos que possuam investimentos
Investimentos incluem: acções, títulos de dívida, produtos comerciais, valores mobiliários, ouro ou outros metais valiosos,
cauções de investimento de corrector, fundos, planos de seguros com natureza de poupança ou de investimento, etc.

Relatório financeiro (deve incluir o balanço)

Aplicável a empresários comerciais, indivíduos que exerçam
actividades comerciais ou industriais

Licença de exploração ou licença anual de veículo, embarca- Aplicável a indivíduos que exerçam actividades comerciais ou
ção, aeronave
industriais através de veículos, embarcações, aeronaves
Veículos incluem: automóveis, veículos ligeiros mistos, veículos pesados, veículos pesados com contentores, motociclos
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Aplicável a indivíduos que possuam veículos, embarcações,
aeronaves
Veículos incluem: automóveis, veículos ligeiros mistos, veículos pesados, veículos pesados com contentores, motociclos

Certidão do valor líquido emitido por instituição de crédito, Aplicável a indivíduos que possuam contas à ordem, a prazo,
instituição financeira e/ou bancos
de poupança, com movimentação, em montante superior a
5 000 patacas
Documento comprovativo de direitos de crédito

Aplicável a indivíduos com direitos de crédito de montante
superior a 5 000 patacas

Documento comprovativo de débitos

Aplicável a indivíduos com débitos de montante superior a
5 000 patacas

Outros documentos comprovativos do património

Aplicável a indivíduos com dinheiro, objectos de arte, joalharia ou outros produtos de montante superior a 5 000 patacas

2.4 Outros documentos comprovativos
Tipo de documento

Destinatário aplicável

Cartão de registo de avaliação da deficiência

Aplicável a portadores de deficiência

Outros

Outros documentos considerados favoráveis à apreciação pelo
Instituto de Habitação

* Não é necessário apresentá-los se forem empregados por conta de outrem, empresários comerciais, trabalhadores por conta
própria, indivíduos com registo de casamento, detentores de terrenos e de bens imóveis, indivíduos que possuam veículos, embarcações, aeronaves na RAEM.
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