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Regulamento de Cedência de Terrenos em Direito de Superfície a Associações de 

Moradores e Cooperativas de Habitação Económica1    

PREÂMBULO  

O presente regulamento destina-se exclusivamente à cedência de terrenos municipais, em 

direito de superfície, às Associações de Moradores (AM) e Cooperativas de Habitação 

Económica (CHES) pela Câmara Municipal (CM).    

CAPÍTULO I  

CONCESSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE   

Art.º 1.º  

A CM cederá às AM e CHES, mediante concurso ou acordo direito, o direito de superfície 

sobre terrenos destinados a :  

a) Empreendimentos relativos a habitação social; 

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação camarária de 09/11/83, sancionada pela Assembleia Municipal em 06/12/83.  

Alterado por deliberação camarária de 09/05/84, sancionada pela Assembleia Municipal em 11/05/84. 
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b) Construção de edifícios para habitação própria dos respectivos sócios e associados, 

ainda que em regime de propriedade horizontal, desde que os respectivos estatutos o 

permitam. 

c) Construção de equipamentos colectivos.    

CAPÍTULO II  

PRIORIDADES   

Art.º 2.º  

1. Na concessão do direito de superfície a CM deverá seguir a seguinte ordem de 

prioridade:  

a) Operações de renovação urbana; 

b) Operações cujo objectivo prioritário seja a construção de casas para agregados 

familiares que tenham, sido desalojados por motivos 

c)  de obras camarárias ou outro fim de interesse público. 

d) Operações cujo objectivo seja a construção de casas para agregados familiares 

que não possuam habitação com as necessárias condições de higiene, 

salubridade e segurança;  

2. Deverá dar-se preferência às operações cujo objectivo é a construção de fogos para os 

seus associados ou cooperantes em regime de propriedade colectiva.   

Art.º 3.º  
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A ordem de prioridade prevista no artigo anterior poderá não ser respeitada pela cedente se 

motivos de interesse público assim o determinarem.    

CAPÍTULO III  

REGRAS E FORMALIDADES DE CEDÊNCIA   

Art.º 4.º  

Uma vez verificada a disponibilidade de terrenos que reunam condições para os fins previstos 

no Art.º 1.º, a CM contactará com as AM e CHES sediadas no concelho e legalmente 

constituídas, informando-as sobre a natureza, características dos mesmos e parâmetros a que 

deverá obedecer a construção.   

Art.º 5.º  

As AM e CHES do concelho com carências de terrenos para construção de habitações para os 

fins previstos no Art.º 1.º deverão dirigir-se à CM, formalizando por escrito a respectiva 

pretensão.   

Art.º 6.º  

As AM e CHES, sediadas no concelho e legalmente constituídas, pronunciar-se-ão, por 

escrito, no prazo de trinta dias a contar da informação referida nos artigos anteriores, sobre o 

seu interesse na eventual cedência de terrenos.   
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Art.º 7.º  

1. A declaração referida no artigo anterior, deverá ser acompanhada de:  

a) Um exemplar do Diário da República em que tenha sido publicada a 

constituição da AM ou CHE candidata; 

b) Uma pública-forma do auto de posse dos corpos gerentes; 

c) Declaração sobre a natureza e características e modalidades das habitações que 

se pretendem construir no terreno a ceder;  

2. Esta declaração terá de ser assinada pelos directores que tenham poderes para outorgar 

pela sociedade, devendo as respectivas assinaturas serem reconhecidas notarialmente, 

na qualidade dos cargos que ocupam.   

Art.º 8.º  

Havendo apenas uma AM ou CHE que reuna as condições referidas no artigo anterior e esteja 

interessada no terreno em causa, a CM ceder-lhe-á o terreno, mediante acordo directo e nos 

termos deste Regulamento, sendo, porém, sempre necessária a apresentação dos documentos 

referidos no artigo 6.º.   

Art.º 9.º  

No caso de um processo de expropriação por utilidade pública, seguir-se-á o regime do artigo 

anterior, em relação à AM ou CHE referida expressamente nesse processo.   

Art.º 10.º  
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Concorrendo várias AM’s ou CHES, nas condições referidas no artigo anterior, será seguida a 

seguinte ordem de preferência:  

a) AM’s e CHE’s que pratiquem a modalidade de propriedade colectiva dos fogos a 

construir; 

b) AM’s e CHES que pratiquem a modalidade de inquilinato cooperador; 

c) AM’s e CHES que pratiquem a modalidade de acesso à propriedade individual de 

fogos.   

Art.º 11.º  

Não havendo disponibilidade de terrenos que permitam a celebração de acordos simultâneos 

com os vários grupos previstos no artigo anterior, seguir-se-á a seguinte ordem de prioridades:  

a) Cada um dos grupos prefere o seguinte; 

b) Verificando-se a existência de várias AM’s e CHES do mesmo grupo interessadas na 

cedência, terá prioridade aquela cujo somatório dos rendimentos médios dos 

agregados familiares dos seus associados sejam menores.   

Art.º 12.º  

Será dada publicidade à cedência da seguinte forma:  

Trinta dias antes do termo do prazo para apresentação dos pedidos de cedência, a CM 

anunciará o lote ou lotes de terreno a ceder, podendo a respectiva planta de localização ser 

consultada pelos candidatos nos serviços camarários.   

Art.º 13.º  
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1. O anúncio referido no artigo anterior, será efectivado através de avisos publicados na 

imprensa local e num dos diários de maior circulação no concelho.  

2. Serão também afixados editais nos locais habituais.   

Art.º 14.º  

Os avisos referidos no artigo anterior deverão conter obrigatoriamente os seguintes 

elementos:  

a) Identificação do lote ou lotes dos terrenos a ceder; 

b) Prazo de apresentação dos pedidos de cedência; 

c) Tipos de construção a que os terrenos se destinam; 

d) Indicação sucinta das condições de cedência; 

e) Prazo durante o qual poderá ser consultado pelos interessados, nos serviços camarários 

competentes, o processo da cedência.   

Art.º 15.º  

Os editais referidos na parte final do artigo anterior, conterão obrigatoriamente os seguintes 

elementos:  

a) Prazo de apresentação dos pedidos de cedência; 

b) Identificação do lote ou lotes de terreno a ceder; 

c) O preço do lote ou lotes, se já puder ser determinado; não o sendo, indicar-se-á um 

valor estimado considerado mais próximo do valor real; 

d) O tipo de construção ou construções a que os terrenos se destinam; 

e) Os prazos do início e da conclusão das obras; 

f) Limite da altura das construções ou do número dos pisos; 

g) Quaisquer outras característica gerais e especiais da construção; 
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h) Prazo durante o qual o processo poderá ser consultado nos serviços competentes da 

CM.    

CAPÍTULO IV  

PREÇOS DE CEDÊNCIA   

Art.º 16.º  

Preço de cedência dos terrenos será estipulado de acordo com o conjunto dos diversos custos 

e encargos suportados pela Administração na aquisição e urbanização dos terrenos, 

nomeadamente na sua dotação de infraestruturas urbanas, equipamentos colectivos e 

respectivos projectos.   

Art.º 17.º   

O valor global da cedência poderá ser determinado na base de um custo unitário a fixar por 

metro quadrado de pavimento de construção.    

CAPÍTULO V  

MODALIDADE DE PAGAMENTO  

Art.º 18.º  

O pagamento do valor de cedência far-se-á de acordo com uma das seguintes modalidades: 
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a) Liquidação da totalidade do valor na data da celebração da escritura de cedência; 

b) Liquidação através de prestações de montante idêntico e de periodicidade anual ou 

semestral, sujeitos à incidência de uma taxa de juro a fixar caso a caso; 

c) Liquidação através de prestações mensais actualizáveis de dois em dois anos, cujo 

montante será acordado entre cedente e cessionário.   

Art.º 19.º  

As prestações previstas no artigo anterior, englobam duas parcelas:  

a) Uma correspondente a reintegração do capital que não poderá ser inferior a 3% de 

rendimento global da cessionária; 

b) Outra correspondente ao pagamento dos juros de cada período.   

Art.º 20.º  

O período de amortização nunca poderá ser superior ao prazo de cedência.   

Art.º 21.º 

Sobre as prestações previstas na alínea c) do Art.º 18.º incidirá uma taxa de juro a negociar 

em cada período de dois anos, a qual será determinada de acordo com a seguinte fórmula:  

t = Tx 

Em que:  t é igual à taxa de juro em cada período 

T é igual à taxa de desconto praticada pelo Banco de Portugal 

x é um factor a negociar no início de cada novo período.   
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Art.º 22.º  

1. Logo que, nos termos dos artigos anteriores, seja determinado o cânon superficiário, 

será o superficiário notificado pela CM.  

2. A notificação será feita por carta registada com aviso de recepção, indicando o dia e 

hora para a assinatura da cláusula contratual respeitante ao cânon superficiário.  

3. Se, por motivos de força maior, o superficiário não puder comparecer na data fixada 

nos termos do n.º anterior, deverá solicitar, no prazo de quarenta e oito horas, a 

fixação de nova data, que é a definitiva.    

CAPÍTULO VI  

PRAZO DE CEDÊNCIA   

Art.º 23.º  

O direito de superfície é constituído por períodos de cinquenta a setenta anos.  

A contagem do período referido inicia-se na data da assinatura de contrato pelas partes 

interessadas.   

Art.º 24.º  

1. O prazo do direito de superfície poderá ser prorrogado por períodos não inferiores a 

metade do prazo inicial do contrato.  
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2. O cedente poderá opor-se a essa prorrogação, invocando interesses públicos 

devidamente comprovados.  

3. O cedente deverá, para efeitos do número anterior, notificar o cessionário com 

antecedência mínima de três anos.  

4. O cessionário poderá também renunciar expressamente à prorrogação do prazo.  

5. No caso de renúncia, o superficionário deverá expressar a sua vontade de não 

prorrogação do prazo, através de carta registada com aviso de recepção, que deverá ser 

enviada ao cedente com o prazo mínimo de cento e oitenta dias antes do termo do 

prazo em vigor.    

CAPÍTULO VII  

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE   

Art.º 25.º  

O acordo de cedência do direito de superfície será formalizado através de contrato a elaborar 

nos serviços de notariado privativo da CM.   

Art.º 26.º  

O contrato de constituição de direito de superfície conterá, para além das condições de 

cedência, a submissão desta às condições gerais previstas neste regulamento.   
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CAPÍTULO VIII  

OBRIGAÇÕES DO SUPERFICIÁRIO   

Art.º 27.º  

Constituem obrigações do superficiário:  

a) Iniciar e concluir a obra a que se destinam o terreno objecto de cedência, nos prazos 

acordados com a CM e que constarão do respectivo contrato de constituição do direito 

de superfície; 

b) Manter o terreno e a obra em perfeito estado de conservação, segurança, limpeza e 

salubridade; 

c) Executar, por sua conta e risco, todas as reparações necessárias nas construções e 

instalações, objecto do direito de superfície; 

d) Utilizar integral e ininterruptamente o terreno cedido para os fins constantes do 

contrato de cedência; 

e) Respeitar os condicionalismos legais e estatutários das AM’s e CHE’S. 

f) Não fazer beneficiações sem prévia autorização de cedente.    

CAPÍTULO IX  

TRANSMISSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE E SUBSTITUIÇÃO DO SEU FIM  

Art.º 28.º  

A transmissão “inter vivos” do direito de superficiário carece do consentimento da CM, sob 

pena de ineficácia. 
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Art.º 29.º  

1. No caso de novo superficiário pretender substituir o fim inicialmente assinalado para a 

cedência, o consentimento da CM terá de referir expressamente tal substituição.  

2. Proceder-se-á do modo referido no número anterior quando o novo superficiário 

pretender acrescentar novos fins aos primitivamente constantes do contrato de 

cedência, os quais, porém, nunca poderão prejudicar os primitivamente assinalados.   

Art.º 30.º 

A utilização do terreno para fins diversos dos constantes do contrato de cedência depende 

sempre de autorização expressa da CM.    

CAPÍTULO X  

DIREITO DE PREFERÊNCIA   

Art.º 31.º  

1. A CM gozará sempre do direito de preferência no caso de alienação por acto “inter 

vivos” e na adjudicação em liquidação e partilha da sociedade.  

2. O direito de preferência exercer-se-á de acordo com as normas do Decreto-Lei 

n.º862/76, de 22 de Dezembro.   
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CAPÍTULO XI  

REVERSÃO   

Art.º 32.º  

1. O direito de superfície reverte para a CM, sem qualquer indemnização, nos seguintes 

casos:  

a) Se o superficiário não concluir a obra a que se destina o terreno cedido no prazo 

referido no contrato de cedência, salvo motivo considerado justificado pelo 

cedente. 

b) Se houver diferença entre as características da obra e as constantes do contrato 

de cedência; 

c) Se o superficiário não comparecer na data fixada no Art.º 21.º; 

d) Se o superficiário utilizar a obra para fins diversos do convencionado sem 

autorização do cedente; 

e) Se o superficiário substituir o fim inicialmente previsto no contrato sem 

autorização do cedente; 

f) Quando o superficiário deixar de pagar as prestações referentes ao preço de 

cedência durante noventa dias a contar do prazo estipulado no contrato, salvo 

motivo considerado justificado pelo cedente.  

2. Para efeitos da alínea a), entende-se por concluída a obra quando for obtida, para a 

mesma, licença de utilização.   

Art.º 33.º 

Só haverá obrigação da cedente indemnizar o superficiário, no caso da não prorrogação do 

prazo de cedência do mesmo. 
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Art.º 34.º  

1. O cálculo da indemnização será determinado por uma comissão constituída por três 

peritos, sendo um nomeado pelas partes interessadas (cedente e superficiário) e o 

outro por acordo entre as mesmas partes.  

2. Não havendo acordo quanto à nomeação do terceiro perito, requerer-se-á essa 

nomeação ao Tribunal da Comarca.   

Art.º 35.º  

No cômputo da indemnização levar-se-ão em conta os seguintes factores:  

- O custo real da construção na época em que a indemnização é determinada; 

- As depreciações derivadas do uso da construção e estado de conservação.   

Art.º 36.º  

Nesta matéria de indemnizações procurar-se-á seguir, tanto quanto possível, os mesmos 

princípios do código das expropriações.   

Art.º 37.º  

O pagamento das indemnizações será feito em prestações a acordar entre cedente e 

cessionário.   
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Art.º 38.º  

As prestações referidas no artigo anterior poderão prolongar-se por um período máximo de 

vinte anos.    

CAPÍTULO XII  

CADUCIDADE E EXTINÇÃO   

Art.º 39.º  

1. Haverá caducidade do direito de superfície por decurso dos prazos previstos no Art.º 

28.º e seguintes, do presente regulamento.  

2. A caducidade verificar-se-á também por extinção da AM ou CHE a quem o direito foi 

cedido.   

Art.º 40.º  

O direito de superfície extingue-se:  

1. Nos casos previstos no Art.º 31.º do presente regulamento.  

2. Pelo desaparecimento ou inutilização do solo.  

3. Por expropriação por utilidade pública.  
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4. Pela distribuição ou inutilização do edifício constituído nos terrenos que reduzam a ¼ 

a sua capacidade de alojamento, desde que não se proceda a reconstrução ou 

restauração no prazo de cinco anos.    

CAPÍTULO XIII  

DISPOSIÇÕES FINAIS   

Art.º 41.º  

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos por proposta da CM, após audição dos 

interessados e aprovada pela Assembleia Municipal.   

Art.º 42.º  

Todos os litígios emergentes do contrato de cedência do direito de superfície são da 

competência do Tribunal da Comarca de Setúbal.   

Art.º 43.º  

As cedências já efectuadas, mas ainda não formalizadas, deverão ser feitas por acordo, caso 

por caso, mantendo no possível as normas aprovadas neste regulamento.   

Art.º 44.º  
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Tendo em atenção a precária situação económica dos membros das associações de moradores, 

oriundos dos “bairros de lata”, será elaborada, no prazo de 3 meses, uma adenda a este 

Regulamento, contendo cláusulas moderadoras dos preços de amortização previstos nos 

capítulos quarto e quinto.   

ARTIGO 45.º  

Em caso de exigência por parte de futuras entidades financiadoras, a Câmara Municipal de 

Setúbal aceitará a inoponibilidade a essas entidades das cláusulas do presente documento que:  

a) regulem as condições de reversão; 

b) regulem as condições de resolução; 

c) condicionem a transmissão “inter-vivos” dos fogos a autorização municipal, 

permitindo-se a sua livre alienação na sequência de processo executivo; 

d) façam prevalecer o direito de preferência do município na transmissão “inter-vivos”, 

permitindo-se a sua livre alienação na sequência de processo executivo. 


