
• A segunda prestayao, no valor de 70% do montante 12. 
C

ancelamento e rest1tu1c,ao do credito 
global do cred,to aprovado, e concedida no prazo de 
20 dias, a contar da data de autoriza�o. desde que (1) 0 Conselho Administrative do FRP pode cancelar a 

apresentados o certificado de conclusilo das obras concessiio de credito, quando se verifique uma das 

confirmado pelo tecnico responsavel inscrito e a seguintes situa96es 

factura para pagamento das obras • Presta,,ao de falsas declara96es e informa96es ou uso 

(2) No prazo de 30 dias, a contar da data de concessao de outros meios 1lic1tos por parte do beneficiario para 

da totalidade do credito, o beneficiario deve entregar, obten悸o do credrto, 
no IH, documento comprovativo do pagamento das• Uso do cred,to concedido para obras ou fins d1ferentes 
obras efectuadas, sob pena de se considerar que o dos fixados no despacho de concessao, 
credito concedido foi ut1fizado para obras cu fins 
diferentes dos fixados no despacho de concessao. • Transm1ssao, que nae seja per virtude de sucessao, do 

direito de propriedade sobre a respectiva fracc;ao, sem 

Conselho Administrativo do FRP pode autorizar a concedido 
concessao da totalidade do credito numa unica
presta<;ao • Nao reembolso do cred1to, em碌s presta�6es

consecutivas; 

11. Prazo de reembolso • lncumprimento do prazo indicado na notifica980 para a 
sua realiza�o ou na licen�a de obra.

(1) 0 beneficiario deve reembolsar o credito concedido, 
no prazo de cinco anos, a contar da data de (2) 0 cancelamento da concessiio de credito implica, para 

concessao da totalidade do credilo, o beneficiario, a restitu,�ao do credito em divida, no 
prazo de 30 dias, a contar da data de notifica9ao, 

(2) 0 reembolso do credito concedido e efectuado em
presta96es mensais, de valor f1xado pelo Conselho (3) Ocorrendo o cancelamento da concessao de um

Administrativo do FRP, vencendo-se a primeira, um credito, o beneficiano nao pode cand,datar-se a 

mes ap6s a concessao da totalidade do credito, concessao de nova credito, no prazo de dais anos a 
contar da data do cancelamento, 

(3) 0 reembolso do credito deve ser efectuado nos 
primeiros dez dias de cada mes, no local e pela forma (4) 0 cancelamento da concessao de credito efectuado 

indicada, per prestai,ao de falsas declara96es, informa90es cu 
uso de outros meios ilicitos por parte do benefic頃rio

Conselho Administrativo do FRP, o reembolso do seia responsavel c1v1l ou cnm1nal do acto em que ha」a
credito em divida, incorrido 
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Ha lugar a cobran�coerciva pela Reparti,;ao das 
Execu96es Fiscais da Direc9ao dos Servi90s de 
Finan9as quando se verifique o incumprimento, par 
parte do beneficiario, da restitui�ao do credito em 
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澳門特別行政篋政府
Governo da Reg,ao Adm,nistrat,va Especial de Macau 

房屋局
lnslitulo de Habila哮0

Para mais informa� 函s ou consultas, por 
favor contacta o lnstituto de Habitac,1.lo: 

Enderen,;:o Estrada do Canal dos Patos, 
n.º 220, Edifício Cheng Chong, R/C L, 
Macau
Telefone 28594875 

(]) Fax 28305909 

庄：E-mail. info@ihm gov mo 

Website: http //www ihm gov.mo 



 




