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DIVISÃO DE PRÉDIO EM PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 
                                                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 _________________, na qualidade de: 

_________________requer a V. Ex.a, se digne mandar vistoriar o prédio urbano sito na 

(Rua/Avª) ________________________________________________ (n.º/lote) ______, 

(localidade)_____________, (cód.postal)_______-______, Freguesia de _____________, 

descrito na Conservatória do Registo predial de Seia sob o n.º ____________, inscrito na 

matriz predial sob o artigo _____________, o qual confronta de Norte com 

_______________________________________________________________, de Sul 

com ______________________________________________________________, de 

Nascente com ___________________________________________________________ 

e de Poente com___________________________________________, para efeitos de 

Conversão ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos dos Artigos 1414º e 

1415º do Código Civil, pretendendo constituir as seguintes frações autónomas, distintas, 

independentes e isoladas entre si: 

Fração _____: (andar) ___________, destinado a _________________composto por 

______________________________________________________________________, 

com a área de ___________m2, á qual foi atribuído o valor de _____________ €, que 

corresponde à permilagem de __________________; 

Fração _____: (andar) ___________, destinado a _________________composto por 

______________________________________________________________________,  

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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com a área de ___________m2, á qual foi atribuído o valor de _____________ €, que 

corresponde à permilagem de __________________; 

Fração _____: (andar) ___________, destinado a _________________composto por 

______________________________________________________________________, 

com a área de ___________m2, á qual foi atribuído o valor de _____________ €, que 

corresponde à permilagem de __________________; 

Fração _____: (andar) _____________, destinado a _________________composto por 

______________________________________________________________________, 

com a área de ___________m2, á qual foi atribuído o valor de _____________ €, que 

corresponde à permilagem de __________________; 

Fração _____: (andar) _____________, destinado a _________________composto por 

______________________________________________________________________, 

com a área de ___________m2, á qual foi atribuído o valor de _____________ €, que 

corresponde à permilagem de __________________; 

Fração _____: (andar) ____________, destinado a _________________composto por 

______________________________________________________________________, 

com a área de ___________m2, á qual foi atribuído o valor de _____________ €, que 

corresponde à permilagem de __________________; 

São partes Comuns:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

Pede Deferimento, 

Seia, _____ de _______________ de 20_____ 

 

O Requerente, 

 

................................................. 
Documentos a apresentar: 

- Planta de Localização do Prédio; 

- Planta das Frações; 

- Certidão do Registo predial. 


