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RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO
ASSEMBLEI
MUNICICIPAL
PAL
ASSEMBLEIAA MUNI
Rect ificação
Por ter saído com inexactidão a «Deliberação n.º 4/ AM/ 2009
(Deliberação n.º 499/ CM/ 2008) - Aprovação do Regulamento
Municipal de Alienação de Complementos de Lote», publicada
no 4.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 781, de 2009/
/ 02/ 05, a página 176 (186 a 188), novamente se publica,
na íntegra:
- Deliberação n.º 4/ AM/ 2009 (Deliberação n.º 499/ CM/ 2008):
Aprovação do Regulam ent o Municipal de Alienação de Complem ent os
de Lot e, para efeit os de submissão à Assembleia Municipal, para aprovação
Pelouro: Vereador José Cardoso da Silva.
Serviço: DPI.

Assim, tenho a honra de propor ao Plenário da Câmara
Municipal de Lisboa a aprovação do Regulamento Municipal
de Alienação de Complementos de Lote, ora anexo, ao abrigo
do disposto no n.º 7 do artigo 112.º e no artigo 241.º
da Constituição da República Portuguesa e, para efeitos
de aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, conjugada com a alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/ 99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro,
e nos artigos 114.º e seguintes do Código de Procedimento
Administrativo.
(Processo privativo n.º 33/ DPI/ 2008.)

Considerando que:
A Deliberação n.º 133/ AM/ 95, aprovada pela Assembleia
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 93, de 28 de
Novembro de 1995, regula, desde essa data, o regime
de alienação das parcelas de terrenos municipais com capacidade edificativa, nos casos em que se destinem a complemento
de lotes particulares;
Os critérios constantes da Deliberação mencionada, que
acompanham as disposições aprovadas para efeito de apuramento
da Taxa Municipal pela Realização de Infra-estruturas
Urbanísticas (TRIU), já se encontram distantes da realidade
dos preços praticados no mercado corrente para fixação
de preços de áreas com potencialidade urbana definida;
Por outro lado, importa estabelecer uma melhor definição
do conceito de complemento de lote que permita a correcção
dos actuais efeitos financeiros negativos de modo a dar-se
cumprimento a u ma das medidas aprovadas pelo Executivo
Municipal, na sequência do Relatório da Sindicância
aos Serviços do Urbanismo, a qual decorreu entre Março
e Dezembro de 2007, de que deveria ser submetido à Câmara
Municipal a revisão da Deliberação n.º 133/ AM/ 95;
Constitui obrigação dos Municípios, nos termos legais e constitucionais, defender, gerir e rentabilizar o seu património,
no respeito, designadamente do princípio da prossecução
do interesse público e do respeito pelos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos;
A revisão do Regulamento de Património, onde a matéria
teria perfeita integração, se encontra atrasada, não sendo
possível protelar por mais tempo a apresentação de uma nova
regulamentação aplicável à matéria da alienação dos complementos
de lote;
O projecto de Regulamento Municipal de Alienação de Complementos de Lote foi submetido a apreciação pública, de acordo
com o disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento
Administrativo, após publicação no 1.º Suplemento do Boletim
Municipal n.º 755, de 7 de Agosto de 2008;
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Após o período de 30 dias de apreciação pública da Proposta
n.º 499/ 2008 e por não ter havido lugar a nenhuma sugestão,
procedeu-se à manutenção da versão submetida à apreciação
pública que passou a versão final de regulamento a apresentar
à Câmara Municipal.
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[Aprovada por maioria, com votos a favor (PS), votos contra
(PCP, Bloco de Esquerda, CDS/ PP e PEV) e abstenções

NOTA JUSTIFICATIVA
Do Project o de Regulament o Municipal de Alienação de Complement os
de Lot e
Para os efeitos previstos no artigo 116.º do Código de Procedimento Administrativo, o projecto de Regulamento Municipal
de Alienação de Complementos de Lote é acompanhado
da presente nota justificativa.
I - Base legal:
O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do n.º 7
do artigo 112.º, do n.º 1 do artigo 238.º e do artigo 241.º
da Constituição da República Portuguesa; bem como
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, e da alínea a) do n.º 2
do artigo 53.º, ambas da Lei n.º 169/ 99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro (Lei das Autarquias Locais). São igualmente aplicáveis os artigos 114.º
a 119.º do Código do Procedimento Administrativo.
I I - Fundamentação:
A matéria da alienação de prédios e parcelas de terrenos
municipais que se destinam pela sua natureza, dimensão
e fins a complementar lotes particulares, encontra-se presentemente regulada na Deliberação n.º 133/ AM/ 95, aprovada
pela Assembleia Municipal e publicada no Boletim Municipal
n.º 93, de 28 de Novembro de 1995.
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Decorridos mais de dez anos de aplicação deste instrumento
regulamentar, foi possível ao Município constatar que as regras
e os critérios constantes do mesmo, que acompanham
as disposições aprovadas para efeito de apuramento da Taxa
Municipal pela Realização de Infra-estruturas Urbanísticas
(TRIU), se encontram desfasadas da realidade dos preços
praticados no mercado corrente para fixação de preços
de áreas com potencialidade urbana definida.
Com a Deliberação n.º 33/ AM/ 95, o Município está impedido
de proceder a uma gestão adequada e eficiente do seu património,
atentos, sobretudo, os resultados financeiros negativos
que a sua aplicação acarreta, pelo que houve necessidade
de introduzir novos critérios e fórmulas de cálculo do valor
do complemento de lote, ajustados à realidade dos preços
praticados no mercado.

Por outro lado, e embora a matéria regulada no presente
projecto de Regulamento se revista de natureza patrimonial,
podendo ser integrada no regulamento geral relativo ao património
do Município, o qual está a ser objecto de revisão, que
se encontra, porém, numa fase menos adiantada, optou-se
por realizar uma regulamentação imediata da matéria relativa
à alienação dos complementos de lote, cujos contornos
e especialidade justificam um tratamento autonomizado.
O presente projecto de Regulamento é composto por sete
artigos, encontrando-se os critérios e as fórmulas de cálculo
adoptados, justificados nos seguintes termos:

Artigo 1.º

Por outro lado, e a fim de evitar dúvidas e aplicações distorcidas
da figura do complemento de lote que se verificaram
no passado, tornou-se necessário proceder a um melhor
recorte da figura e a uma delimitação mais precisa dos casos
de alienação de prédios e parcelas de terreno municipal
que se destinam a complementar lotes particulares.

Com o presente artigo pretendeu-se circunscrever o âmbito
de aplicação do Regulamento aos casos definíveis como
complementos de lote.

Refira-se ainda que apesar da natureza predominantemente
patrimonial das regras em apreço, houve necessidade
de assegurar um acerto, que na prática não se tem vindo
a verificar, entre as decisões municipais de alienação
de prédios e parcelas municipais enquanto complementos
de lote e a gestão urbanística levada a cabo pelo próprio
Município.

Este artigo estabelece uma definição precisa, e com carácter
geral, do conceito de complemento de lote adoptado para
efeitos da aplicação do presente Regulamento.

As dificuldades e as insuficiências mencionadas anteriormente
foram apontadas pela Sr.ª Procuradora da República,
a Dr.ª Elisabete Matos, no seu relatório final de Dezembro
de 2008, relativo à Sindicância realizada aos Serviços
de Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, determinada
por deliberação deste Órgão de 18 de Fevereiro de 2007,
tendo sido sugerido que fosse revista e actualizada com
premência a matéria dos complementos de lote.
Na sequência da recomendação feita pela Sr.ª Procuradora,
a Câmara Municipal de Lisboa deliberou aprovar as medidas
necessárias à correcção das situações anómalas identificadas
no relatório final através da Deliberação n.º 7/ CM/ 2008,
de 11 de Janeiro, publicada no Boletim Municipal n.º 726,
de 17 de Janeiro de 2008.
Os pontos 6.3 e 10.1 da referida Deliberação n.º 7/ CM/
/ 2008 determinam expressamente que, em matéria de complementos de lote, seja revista a Deliberação n.º 133/ AM/ 95
e estabelecida uma melhor definição do conceito de complemento de lote, a qual permita corrigir os actuais efeitos
financeiros negativos resultantes da sua aplicação.
Com base no exposto, tornou-se urgente proceder à actualização
das regras referentes à alienação de complementos de lote.
Atenta o alcance externo das normas que se pretendem
estabelecer em matéria de alienação de complementos
de lote, entendeu-se que a forma mais apropriada para
o fazer seria a adopção pelo Município de um regulamento
com eficácia externa, o qual fica sujeito à apreciação
e à discussão públicas, nos termos previstos pelo Código
do Procedimento Administrativo.
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Artigo 2.º

Nos termos desta norma, para serem considerados
complementos de lote, é necessário que o prédio municipal
ou a parcela de terreno municipal cumpram as seguintes
condições cumulativas:
a) Serem contíguos a um lote particular de construção
singular;
b) A sua alienação ser feita para efeitos exclusivos de integração
do lote particular de construção singular;
c) A alienação destinar-se a permitir o alinhamento de extremas
ou o alinhamento imposto ou aconselhado por qualquer
plano ou projecto urbanísticos;
d) O prédio ou a parcela de terreno municipal não possua
condições de edificabilidade autónoma ou a concretização
da mesma se revestir de especial dificuldade.

Artigo 3.º
Este artigo estipula as condições em que a alienação do complemento de lote deve ser efectuada. Assim, nos termos do seu
n.º 1, e a fim de assegurar a articulação necessária entre
as decisões municipais em matéria de complementos de lote
e as decisões municipais de gestão urbanística, a alienação
dos complementos de lote fica dependente da apreciação
favorável pelo Município do pedido de informação prévia do
plano ou projecto urbanísticos que prevejam a integração
do prédio ou da parcela de terreno municipal a alienar
(consagração do princípio de apreciação favorável do pedido
de informação prévia). O que significa que o interessado
na aquisição do prédio ou parcela de terreno municipal,
enquanto complemento de lote, deve promover por sua
iniciativa a apreciação municipal do pedido de informação
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prévia, não podendo a alienação ser efectuada sem que haja
parecer favorável do Município quanto ao plano ou projecto
urbanísticos submetidos a análise. Acresce que a valorização
do complemento de lote tomará como base as áreas
definidas no âmbito do próprio pedido de informação prévia,
como resulta do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do presente
projecto de Regulamento.
Os n. os 2, 3 e 4 deste artigo 3.º regulam a situação específica
em que se verifique uma alteração das áreas constantes
do pedido de informação prévia em relação às áreas
aprovadas em sede de licenciamento e que resultem numa
valorização do lote particular constituído.
Significa isto que o valor do complemento de lote alienado
poderá ser reapreciado em sede de licenciamento de obra,
nos casos em que as áreas brutas de construção e de implantação da edificação do plano ou do projecto que tenham
sido apreciados de forma favorável, com a integração do complemento de lote, venham a ser alteradas face ao pedido
de informação prévia que esteve na origem da alienação
do complemento de lote.
Nestes casos, o Município terá direito a uma compensação
financeira, a qual será calculada da seguinte forma:
a) Por aplicação das fórmulas de cálculo previstas no Regulamento às áreas que vierem a ser definidas em sede
de procedimento de licenciamento de obra;
b) Ao valor encontrado nos termos do número anterior deve
ser subtraído o preço já pago com a aquisição do complemento de lote pelo particular;
c) A compensação devida ao Município corresponderá, assim,
à diferença entre o valor encontrado em a) e o valor referido
em b).
Quanto ao momento de pagamento da compensação devida
ao Município por força da valorização do lote constituído
em função da alteração de áreas definidas no pedido
de informação prévia, está previsto que este tenha lugar
até ao momento da emissão do alvará de construção.
O n.º 5 do artigo 3.º vem estipular, para efeitos de segurança
jurídica e transparência, que estão sujeitos a registo predial
os seguintes elementos:
a) As condições de venda fixadas no artigo 3.º do Regulamento;
b) As áreas brutas de construção e a área excedente à de
implantação previstas no pedido de informação prévia;
c) Os cálculos realizados para determinar o valor do complemento de lote.

Artigo 4.º
Este artigo estabelece os pressupostos adoptados pelo Município
para cálculo do valor do complemento de lote a alienar,
delimitando, para esse efeito, no seu n.º 1, os conceitos
de área bruta de construção e de área bruta dependente.
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Às áreas mencionadas não se aplica o coeficiente de ajustamento
de áreas, visto não ser aplicável ao valor patrimonial tributário
dos terrenos para construção.
Foi igualmente definido nos termos do n.º 1 que o coeficiente
de qualidade e conforto seria fixado em 1.03, uma vez que
no momento de apreciação do pedido de informação prévia
não é possível determinar com rigor a existência ou não
de certos elementos majorativos, pelo que se optou somente
pela inclusão do elemento referente ao estacionamento colectivo.
No n.º 2 do presente artigo, e para efeitos da avaliação
dos prédios ou das parcelas de terreno municipal a alienar,
é considerado o valor patrimonial tributário dos terrenos
para construção, aplicando-se o regime previsto no artigo 45.º
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.
Estabelece ainda este artigo, no seu n.º 3 que a área
a considerar para o cálculo do valor do complemento de lote,
é a área bruta de construção do edifício e a área excedente
à de implantação que resultem da apreciação favorável
do pedido de informação prévia, com um mínimo equivalente
ao valor que, em abstracto, lhe caberia num aproveitamento
normal, atentos os regulamentos gerais aplicáveis. Pretende-se,
ao fixar este pressuposto, que seja abrangida na avaliação
do valor do complemento de lote, toda a área resultante
do plano ou projecto que o integra.
O n.º 4 do artigo 4.º vem conferir ao Órgão Municipal
Executivo, de forma exclusiva, ou seja, sem possibilidade
de subdelegação noutro Órgão, a possibilidade de ser aplicado
ao valor calculado nos termos do artigo 5.º um coeficiente
majorativo, nos casos em que da integração do complemento
de lote resultem mais-valias para o plano ou projecto
urbanísticos previstos pelo particular.
Essas mais-valias devem ser avaliadas casuisticamente
e em função de critérios objectivos, que o Regulamento
enumera de forma exemplificativa como sendo a melhoria
da qualidade da edificação preconizada, a melhor localização
do acesso principal do edificado e a possibilidade de haver
um aumento da cércea do edificado.
Esse coeficiente poderá ser fixado entre os 10 % e os 50 %,
em função precisamente do impacto positivo que o complemento
de lote trouxer ao projecto ou ao plano ao nível, designadamente da qualidade da edificação preconizada, da localização
do acesso principal do edificado e da maior cércea do edificado.

Artigo 5.º
Consagra as duas fórmulas utilizáveis no cálculo do valor
do complemento de lote a alienar, a primeira fórmula, prevista
no n.º 1, permite calcular o valor patrimonial tributário,
nos termos previstos na lei, e a segunda, consagrada
no n.º 2, permite encontrar o valor do complemento de lote,
o acréscimo de 20 % visa repor os valores a preço de mercado.
Para efeitos de análise e decisão, anotam-se valores (VPT)
obtidos através de simulação, com utilização de «lote» similar
(1000 m 2 de área de construção e 300 m 2 de área total
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e de implantação do lote), na valência habitacional, para
várias zonas da cidade, relativamente a áreas acima do solo,
por confronto com os que resultam da aplicação da fórmula
constante da Deliberação 133/ AM/ 95, para os mesmos
locais e valência:

Os Órgãos Administrativos devem agir na prossecução
do interesse público, determinando o Código do Procedimento
Administrativo que a sua actuação seja apenas limitada pela
conformidade com os fins para que os respectivos poderes
lhes foram conferidos, como ainda, pelos princípios a salvaguardar
na relação com os cidadãos, especialmente o do respeito
pelos direitos e interesses legalmente protegidos, os da igualdade
e da proporcionalidade, o da imparcialidade e o da colaboração
com os mesmos.
Decorre do artigo 238.º da Constituição da República Portuguesa e da Lei n.º 169/ 99, de 18 de Setembro, na redacção
dada pela Lei n.º 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro, a obrigação
dos Municípios procederem à gestão adequada do seu património, entendendo-se que a forma mais apropriada de o fazer
é a de regulamentar a prática respeitante a esta função.

Em suma, e no estrito cumprimento dos princípios gerais
aplicáveis à actividade administrativa, designadamente o da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos
e interesses legítimos dos cidadãos, (artigo 4.º do Código
do Procedimento Administrativo), as normas propostas visam
constituir um conjunto normativo em matéria de alienação
de complementos de lote, que seja perceptível para os particulares e cujos critérios de determinação do preço aplicável
não esteja desfasado da prática do mercado, o que permitirá
igualmente ao Município gerir o seu património de forma
mais eficiente e adequada à prossecução dos objectivos
que sejam por si definidos, em cada momento.
II I - Procedimento subsequente:
Em conformidade com o disposto no artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal deverá
submeter o presente projecto de Regulamento a apreciação
pública, devendo para esse efeito ser o mesmo publicado
em Boletim Municipal.
O período de apreciação pública corre pelo prazo de 30 dias,
contados a partir da data de publicação em Boletim Municipal,
durante o qual os interessados poderão formular sugestões
por escrito. Após a ponderação das sugestões, o regulamento
deverá ser aprovado e submetido pela Câmara Municipal
à Assembleia Municipal.

Essa regulamentação deve cumprir, não só o objectivo
de defender o interesse municipal posto por lei a cargo
dos Municípios, como ainda, na senda do que dispõe o Código
do Procedimento Administrativo, constituir um conjunto
de normas facilmente perceptíveis e referenciadas a normativos
e princípios legais que, simultaneamente, alcancem o objectivo
económico, não se afastando da prática do mercado e tenham
em conta, em cada momento, a política definida pelo Município.
Sem perder de vista a melhor integração do conjunto
de normas a aprovar em regulamentação mais vasta com
que tem afinidade, designadamente o Regulamento de Património
em revisão, afigura-se que a urgência em regular estas
matérias aconselha a sua imediata regulamentação.
É aprovado o presente Regulamento Municipal de Alienação
de Complementos de Lote, nos termos das disposições conjugadas
do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa,
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2
do artigo 53.º, ambas da Lei n.º 169/ 99, de 18 de Setembro,
na redacção dada pela Lei n.º 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro,
precedida nos termos dos artigos 117.º e 118.º do Código
de Procedimento Administrativo, de apreciação pública,
pelo período de 30 dias.

Artigo 1.º
Âmbit o de aplicação
O presente Regulamento aplica-se à alienação a particulares
de prédios ou de parcelas de terreno municipal designáveis
como «complemento de lote».

Artigo 2.º
Definições

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ALIENAÇÃO DE COMPLEMENTOS DE LOTE
A Deliberação n.º 133/ AM/ 95, aprovada pela Assembleia
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 93, de 28 de
Novembro de 1995, regula, desde essa data, o regime
de alienação das parcelas de terrenos municipais com capacidade
edificativa, nos casos em que se destinem a complemento
de lotes particulares.

N.º 7 8 1
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Constitui «complemento de lote» o prédio ou a parcela
de terreno municipal, contíguos a lote particular de construção
singular, que se destina a ser alienado exclusivamente
para anexar a este último, para permitir o alinhamento
de extremas, o alinhamento imposto ou aconselhado por qualquer
plano ou projecto, sempre que o prédio ou a parcela
a alienar não possua condições de edificabilidade autónoma
ou a concretização da mesma se revestir de especial
dificuldade.
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Artigo 3.º

c) Às áreas atrás referidas não se aplica o coeficiente
de ajustamento de áreas;
d) Coeficiente de qualidade e conforto (cq): o coeficiente 1.03.

Condições de venda
1 - A alienação do complemento de lote está dependente
da apreciação favorável pelo Município, do pedido de informação
prévia do plano ou projecto que a contemple, requerido pelo
interessado na aquisição do prédio ou da parcela de terreno
municipal.
2 - Sempre que em sede de licenciamento da obra se verificarem alterações às áreas constantes do pedido de informação
prévia, que serviram de fundamento ao cálculo do valor
do complemento de lote alienado, nos termos previstos
no n.º 1 do artigo 4.º do presente Regulamento, e que resultem
numa valorização do lote constituído, é devida uma compensação ao Município.
3 - A compensação devida ao Município por força da valorização
do lote constituído é calculada em função da aplicação
dos critérios previstos nos artigos 4.º e 5.º do presente
Regulamento às áreas definidas em sede de licenciamento,
sendo deduzido ao valor encontrado o preço pago no momento
da alienação do complemento de lote.
4 - O pagamento da compensação devida ao Município deve
ser efectuado até ao acto de emissão do alvará de construção
de obra.

2 - No cálculo do valor do complemento de lote é aplicado
o regime previsto no artigo 45.º do Código de Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI).
3 - O valor do complemento de lote é o que resultar da aplicação
do artigo 5.º do presente Regulamento, à área bruta
de construção do edifício e a área excedente à de implantação
que resulte da apreciação favorável do pedido de informação
prévia, com um mínimo equivalente ao valor que, em abstracto,
lhe caberia num aproveitamento normal, atentos os regulamentos gerais aplicáveis.
4 - A Câmara Municipal poderá, por decisão não delegável,
aplicar ao valor calculado nos termos do número anterior,
um coeficiente majorativo, que oscile entre os 10 % e os 50 %,
nos casos em que da inserção do complemento de lote
no plano ou projecto, resultem mais-valias para o lote constituído,
em termos, designadamente, da qualidade da edificação
preconizada, da localização do acesso principal do edificado
e da maior cércea do edificado.

Artigo 5.º

5 - As condições de venda descritas no presente artigo,
as áreas brutas de construção e a área excedente
à de implantação previstas no pedido de informação prévia,
bem como os cálculos que determinaram o valor do complemento de lote, nos termos previstos nos artigos 4.º e 5.º
do presente Regulamento, estão sujeitos a registo predial.

Det erminação do valor

Artigo 4.º

Em que:

Pressupost os para o cálculo do valor

Vt: Valor patrimonial tributário.
Vc: Valor base dos prédios edificados.
A: Área bruta de construção, integrada de área bruta
dependente.
%: Percentagem para cálculo da área de implantação.
Ac: Área de terreno livre até ao limite duas vezes a área
de implantação.
Ad: Representa a área de terreno livre que excede o limite
duas vezes a área de implantação.
Cl: Coeficiente de localização.
Ca: Coeficiente de afectação.
Cq: Coeficiente de qualidade e conforto.

1 - Para efeitos do presente Regulamento, considera-se como:
a) Área bruta de construção: o valor numérico expresso
em metros quadrados (m 2), resultante do somatório
de todos os pavimentos acima e abaixo do solo, medidas
pelo extradorso das paredes exteriores incluindo comunicações verticais (nomeadamente escadas, rampas, caixas
de elevador), varandas, excluindo os espaços livres
de uso púbico, cobertos pelas edificações, zonas de sótão
sem pé-direito regulamentar e terraços descobertos;
b) Área bruta dependente: o valor numérico expresso
em metros quadrados (m 2) resultante do somatório
das áreas cobertas e fechadas, de uso exclusivo, ainda
que constituam partes comuns, mesmo que situadas
no exterior de edifícios cujas utilizações são acessórias
relativamente ao uso a que se destina o edifício, considerando-se para esse efeito locais acessórios, as garagens,
os parqueamentos, as arrecadações, os sótãos ou caves
acessíveis e as varandas abertas, desde que não integrados
na área bruta privativa e outros locais privativos de função
distinta da anterior a que se aplica o coeficiente 0,30;
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1 - O cálculo do valor do lote é feito com base na aplicação
da seguinte fórmula:
Vt = Vc x [A x % + (Ac + Ad)] x Cl x Ca x Cq

2 - O valor do complemento de lote é calculado com base
na seguinte fórmula:
Vcp =

Vt
At

x Acp x 1.2

Em que:
Vcp: Valor do complemento de lote.
At: Área total do terreno.
Acp: Área do complemento de lote.
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3 - A alienação do complemento de lote é feita sem prejuízo do pagamento das taxas urbanísticas devidas nos termos
dos regulamentos municipais em vigor.

Artigo 6.º
Disposições revogadas
São revogadas a Deliberação n.º 133/ AM/ 95, publicada no Boletim Municipal n.º 93, de 28 de Novembro de 1995,
e as respectivas normas interpretativas, bem como outras disposições regulamentares que contrariem o disposto no presente
Regulamento.

Artigo 7.º
Ent rada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.
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