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Documentos a entregar:

 01. Documento de identificação do requerente

 00. Requerimento 

 02. Cópia da escritura de compra e venda do imóvel cujo terreno a Autarquia tenha cedido o direito de superfície

 03. Cópia simples da descrição predial da fração e do prédio

Pessoas singulares: documento de identificação com foto e assinatura 
Mandatários: procuração ou outro documento que confira a representação; documentos de identificação com foto e assinatura do 
mandatário

ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
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Alienação do direito de superfície

(1) No caso de co-proprietários, todos deverão assinar ou apresentarem procuração

 Vem requer 

 com

Descrita sob o nº

(Especificar se hipoteca, servidões ou outros)

na

 Morada 

Localização da Propriedade e Condições do Negócio

 Autorização da alienação do direito de superfície correspondente à propriedade abaixo indicada, por motivo de:

Ónus ou encargos sobre a propriedade?

 divisão(ões) assoalhada (s)

 ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa

Edíficio

 Sim

 Não

Fracção autónoma designada pela letra

Terreno/lote

Código Postal -

Valor da alienação

Lisboa,

O Técnico de Atendimento

O Técnico de Atendimento verifica o processo e aconselha o requerente a não entregar o mesmo sem que esteja completo. 
(área reservada aos Serviços)

Declaração

O Requerente/Mandatário (1)

Declaro que tomei conhecimento que a não apresentação dos documentos em falta terá como consequência a não apreciação do pedido. 

Lisboa,

Identificação do requerente

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Nome

-Morada Código Postal

Localidade

Telefone

Documento de identificação n.º NIF / NIPC

E-mailTelemóvel

Validade

 Mandatário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à Certidão Permanente (se não tem código de 
acesso, deverá juntar a Certidão da Conservatória do Registo Predial)
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Pessoas singulares: documento de identificação com foto e assinatura
Mandatários: procuração ou outro documento que confira a representação; documentos de identificação com foto e assinatura do mandatário
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Alienação do direito de superfície
(1) No caso de co-proprietários, todos deverão assinar ou apresentarem procuração
 Vem requer 
Localização da Propriedade e Condições do Negócio
 Autorização da alienação do direito de superfície correspondente à propriedade abaixo indicada, por motivo de:
Ónus ou encargos sobre a propriedade?
 divisão(ões) assoalhada (s)
 ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa
Declaração
Declaro que tomei conhecimento que a não apresentação dos documentos em falta terá como consequência a não apreciação do pedido. 
Identificação do requerente
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Na qualidade de
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