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CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE  
 

              Ex.mo Senhor: 

                                                         Presidente da Câmara Municipal de Seia 

 

 Requerente (nome)  _____________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º ____________________, residente em 

(Rua/Avª) ___________________________________________________ (n.º/lote) 

_____ (andar) ____ (localidade) _________________, (cód.postal) ______-_______, 

Freguesia de _____________________, Concelho de _________________, com o 

telefone n.º ______________, portador do BI/CU n.º _____________________datado de 

_______/______/_________, emitido pelo Arquivo de Identificação de _________; e 

Requerente (nome) ______________________________________________________, 

Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º ____________________, residente em 

(Rua/Avª) ________________________________________________________ (n.º/lote) 

____, (andar) ____, (localidade) _______________, (cód.postal) _________-_______, 

Freguesia de ________________, Concelho de _________________, com o telefone n.º 

__________________, portador do BI/CU n.º _____________________datado de 

____/____/_________, emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________ , vêm, na 

qualidade de _____________________________ requer a V. Ex.a para efeitos de 

___________________ e em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 do Artigo 54.º 

da Lei N.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 165/99, 

de 14 de Setembro, alterada e republicada pela Lei N.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

lhe seja facultado parecer favorável sobre a Constituição de Compropriedade 

relativamente aos seguintes prédios:       - Prédio urbano/rústico (riscar o que não 

interessa) sito na (Rua, Avª)_________________________________________________ 

composto de _____________________________________________________________ 

inscrito na matriz predial sob o artigo ___________ da Freguesia de ______________ e 

Despacho:                 Registo de Entrada 

 Data de Entrada: _____/______/________  
 N.º Guia:___________  Valor:__________ 
 N.º Processo: ________/________/______  
 Registado sob o n.º:   _________________ 
                     O Trabalhador, 

___________________________ 
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descrito na  Conservatória do Registo Predial de Seia sob o nº _______________,  

confrontando de Norte com _________________________________________________, 

de Sul com _____________________________________________________________, 

de Nascente ____________________________________________________________ 

e de Poente com _________________________________________________________; 

 - Prédio urbano/rústico (riscar o que não interessa) sito na (Rua, Avª) 

_______________________________________________________________________ 

composto de _____________________________________________________________ 

inscrito na matriz predial sob o artigo ___________ da Freguesia de ______________ e 

descrito na  Conservatória do Registo Predial de Seia sob o nº ________,  confrontando 

de Norte com ________________________________________________________, de 

Sul com ________________________________________________________________, 

de Nascente ___________________________________________________ e de Poente 

com ___________________________________________________________________; 

- Prédio urbano/rústico (riscar o que não interessa) sito na (Rua, Avª) 

_______________________________________________________________________ 

composto de _____________________________________________________________ 

__________________________________________ inscrito na matriz predial sob o 

artigo ___________ da Freguesia de ________________________ e descrito na  

Conservatória do Registo Predial de Seia sob o nº ________________,  confrontando de 

Norte com __________________________________________________________, de 

Sul com _____________________________________________________________, de 

Nascente ___________________________________________________ e de Poente 

com ___________________________________________________________________ 

 

Pede Deferimento, 

Seia, _____ de ______________ de 20____ 

 

Os Requerentes, 

 

................................................. 
 

................................................. 
 

 
Documentos a apresentar: 

- Planta de Localização com indicação precisa dos prédios; 

- Certidão de Registo Predial ou Matricial 


