
 

   

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 

REQUERENTE 

Nome/Firma _________________________________________________________________,  - contribuinte 

fiscal;  - pessoa coletiva n.º , residente/com sede _________________ 

__________________________________________________________, em ____________________________, 

código postal -  ________________________________, telefone _______________, 

na qualidade de  - proprietário;  - comproprietário;  - usufrutuário;  - ____________________; do 

prédio sito _________________________________________________________________________________, 

em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.  

 

OBJETO DO PEDIDO 

O(A) Requerente acima identificado(a) vem requerer a V.Ex.ª que lhe seja passado documento suficiente para 

a divisão do prédio indicado no regime de propriedade horizontal, por instrumento notarial, conforme 

estabelecem os artigos 1417.º e 1418.º do Código Civil em vigor. 

As frações autónomas a definir são ______ (indicar o n.º total de fracções), a seguir descriminadas, indicando-se, 

para cada uma, o fim a que se destinam e o respetivo valor em percentagem ou permilagem. 

(Descrever as frações de acordo com os requisitos exigidos na Conservatória do Registo Predial e na lei civil, incluindo o seu valor 

relativo em percentagem/permilagem, cabendo ao município apenas verificar, por vistoria ou análise de projeto, nos casos referidos 

no n.º 2 do artigo 74.º-B do Código do Notariado, se as frações estão bem descritas incluindo anexos, e se estão em condições de 

se considerarem fisicamente independentes e conforme o projeto inicialmente aprovado ou retificado) 

Fração A - ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Fração B - ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

(Se o espaço for insuficiente, continue a descrever as frações e o respetivo valor em percentagem ou permilagem, em documento 

anexo ao presente requerimento)  
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REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º _______     Proc. ______________ 

 

Em _____/_____/20_____ 

 

O(A) Func. ______________________ 
DIVISÃO DE PRÉDIO EM 

PROPRIEDADE HORIZONTAL 



ASSINATURA 

Pede deferimento, 

_____ de ______________________ de 20_____ 

O(A) Requerente 

____________________________________ 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. __________________ 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme código 8.11 do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.          O(A) Func. ______________ 
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