
A alienaço de fogos em regime de direito de superfície concede

ao comprador ( superficirio ) a vantagem de se tornar propriet

rio da sua habitaço sem dispndio na aquisição do terreno correspon

dente.
-

Estabelece—se como que um empr&stimo do terreno, num prazo mí

nimo de 80 anos que assegura, pelo menos, a duas geraç6es a proprie

dade do. fogo, com possibilidade de renovaço por períodos sucessivos

de 35 anos, dentro das normas previstas na Lei.

Findo o período de 80 anos e se a autarquia local necessitar

do terreno onde se situa o fogo, haver lugar a indemnizaço por par

te da referida autarquia.

A razojustificativa principal deste regime, situa—se na pos—

sibi 1 idade de melhor intervenço municipal para renovaço urbana ou

outro fim de interesse público, incluindo a oferta de habitaç6es em

melhores condiçes de acessibilidade.

1.2 — Prazos

O direito de superfície & constítuido pelo prazo de 80 anos.

o prazo estipulado inicialmente poder ser prorrogado por

vontade dos superficirios, ( proprietrios únicos ou cod6—

minos ) por períodos de 35 anos; desde que a Cmara Munici

pal de Lisboa no necessite do terreno para obras de renova

ço urbana ou outro fim de interesse publico.

1.2.3 — O superficirio que queira exercer a faculdade prevista em

1.2.2. devera comunicar Cmara Municipal de Lisboa a sua

intenço at um ano antes do termo do prazo que estiver em

curso.

A oposiço prorrogaço deve ser comunicada aquele pela C

mara Municipal de Lisboa no prazo de trs meses contado da

recepço da correspondente comunicaço.

— DIREITO DE SUPERFíCIE

1.1 — Aspectos Gerais

O direito de superfície no caso dos fogos que sero alienados

neste concurso, est regulado fundamentalmente na Lei, vulgarmente

conhecida como Lei dos Solos - Dec. - Lei n? 79/76, de 5 de No

vembro.

1.2.1 -

1.2.2 -
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1.3 — Indemnizaço

1.3.1 — Após o decurso do prazo inicial da constituiço do direito de

superfície, o superficirio receber uma indernnizaço igual

ao valor real do im6vel ou fracço que possua.

Tal valor ser igual ao custó que a construço ento tiver,

descontando-se as depreciaç6es derivadas do mau estado de con—

servaço e de outras causas.

1.3.2 — No caso de o prazo inicial de cedência do direito de superfí

cie ter sido prorrogado, no haver lugar a qualquer indemni

zaço no termo da prorrogaço ou prorrogaç6es.

1.14 - Uti1izaço do fogo

As fracções aut3nomas habitacionais destinar—se—ao exclusiva—

mente habitaço pr6pria dos adquirentes e seu agregado famil lar,

considerando-se este o definido na Lei civil.

1.5 — Transmisso

1.5.1 - Os fogos poderio ser objecto de herança ou legado, sendo as

sim transmitidos todos os direitos e obrigaçes, incluindo

os anteriormente estabelecidos contraçualmente com a Câmara

Municipal de Lisboa.

1.5.2 — Os fogos podem ser transmitidos inter—vivos desde que seja

respeitado o constante em 1.14, devendo o novo adquirente as

sumir expressamente no contrato as obrigaçes para com a

Cmara Municipal de Lisboa a que o alienante estava vinculado.

Na transmisso inter-vivos de quaisquer fracções aut6nomas

ou dos prédios no seu todo, a Cmara terá direito de prefe

rncia em 19 grau na aquisiço, direito que deverá ser exer

cido no prazo de 90 dias ap6s notificaço que, para esse e—

feito, lhe ser feita.

O preço mximo admissivel para tal efeito ser calculado nos

termos de 1.3.1. Caso no se verifique acordo quanto a tal

preço, o mesmo ser fixado, em definitivo e sem recurso, por



comisso arbitral constituida nos termos do C.P.C. Portugues.

1.6 - Conservaço do im6vel e do terreno

1.6.1 — O superficirio obriga—se a manter o terreno bem como a edifi

caço em perfeito estado de conservaço, segurança, limpeza

e salubridade, cabendo-lhe executar por sua conta e risco, to

das as reparaç6es necessárias.

1.6.2 - Na eventual idade de a edificação ser totalmente destruída, o

superficirio obriga-se a reconstruí-la no prazo de 3 anos a

partir da data da destruiço ou, sendo a destruiço parcial,

nos prazos razoveis fixados pela Cmara Municipal de Lisboa.

1.7 - Reconstruço e obras

O superficirio qua for autorizado a executar obras que aumentem

o índice de ocupaço do solo, obriga-se ao pagamento Cmara Munici
pal de Lisboa d valor de lO do custo total das obras complementares
efectuadas, a título de actua1izaço do valor do direito de superfície.

1.8 - Extinço do direito de superfiie

1.8.1 — O incumprimento do estabelecido em l., 1.5.2 e 1.6.2 determi—

nar a extinço do direito de superfície em relaço fracço

em que se verifique aquele incumprimento, adquirindo, assim, a

Cmara a propriedade plena da mesma fracço.

1.8.2 — Caso se verifique a extinço estabelecida em 1.8.1, deverá o

ex—proprietrio ser indemnizado pelo preço de aquisiço do im5-

vel EPUL, acrescido do custo das obras complementares previs

tas em 1.7, se existirem, deduzidas, •em todos os casos, as cor

respondentes depreciaçes.

1.9 — Disposiç6es leoais

Em tudo o mais que no colida com as normas anteriores, os direi
tos que, por via das mesmas, vierem a constituir-se, reguIar-se—o pe
la Lei Geral do País, nomeadamente a Lei n? 2030, de 22 de Junho de 19148

e o Decreto -Lei n? 7914/76 de de Novembro.




