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2.° SUPLEMENTO 

S U M Á R I O 

Conselho de Ministros: 

Decreto n.° 1/91: 

Actualiza os preços de a r rendamento por met ro quadrado . 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 1/91 
de 3 de Janeiro 

Os preços de arrendamento por metro quadrado, de imó-
veis para habitação e outras actividades, foram fixados 
pelo Decreto n.° 24/87, de 27 de Outubro. Há, pois, 
necessidade de se proceder a uma actualização, com vista 
a torná-los consentâneos com a realidade actual. 

Nestes termos, e em conformidade com o artigo 2 da 
Lei n.° 8/87, de 19 de Setembro, e no uso da competência 
conferida pelo artigo 2 do Decreto n.° 10/82, de 28 de 

Julho, o Conselho de Ministros decreta: 
Artigo 1. Os valores referidos no n.° 2 do artigo 2 e no 

n.° 2 do artigo 8, do Decreto n.° 24/87, de 27 de Outubro, 
passam a ser de 115,00 e 370,00 meticais, por metro qua-
drado, respectivamente. 

Art. 2. O artigo 3 do Decreto n.° 24/87, de 27 de Outu-
bro, passa a ter a seguinte redacção: 

1. O factor K1, qualidade da habitação, varia de 0,4 
a 1,4 em conformidade com os seguintes tipos de 
habitação: 

a) Apartamento ou moradia económica 0,4; 
b) Apartamento normal 0,6; 
c) Apartamento acima do normal 1,0; 
d) Moradia em banda contínua normal 1,0; 
e) Moradia em banda contínua acima do nor-

mal 1,1; 

/) Moradia geminada normal 1,1; 
g) Moradia geminada acima do normal 1,2; 
h) Moradia isolada normal 1,2; 
i) Moradia isolada acima do normal 1,4. 

2. São consideradas moradias acima do normal as 
que possuírem: 

a) Piscina ou campo de jogos; 
b) Garagem coberta e fechada, um mínimo de 

2 casas de banho completas para 3 quartos 
e mais de 25 m2 de área útil por pessoa 
programada. 

3. São considerados apartamentos acima do normal, 
os que tiverem um mínimo de 2 casas de banho com-
pletas para 3 quartos e mais de 20 m2 de área útil por 
pessoa programada. 

4. São considerados apartamentos ou moradias 
económica as que não possuírem: 

a) Casa de banho convencionalmente equipada 
com banheira ou duche, lavatório e sanita; 

b) Cozinha equipada com, pelo menos, uma 
banca com cuba de lavagem e torneira. 

5. O número de pessoas programado, por casa, re-
ferido nos números anteriores, obtêm-se multiplicando 
por dois o número de quartos projectados. 

6. Casa de banho completa é aquela que está equi-
pada para a realização de funções exigidas pela hi-
giene pessoal, designadamente, banheira ou duche, 
lavatório e sanita. 

Art. 3. As disposições do presente decreto entram em 
vigor a partir de 1 de Abril de 1991. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 


