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REQUERIMENTO 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

Nome:  

Morada:  Nº:  
 

Localidade  Código 
Postal: 

 

Número de 
Cartão de 
Cidadão: 

 Número de 
Identificação 

Fiscal: 

 

Contacto 
Telefónico: 

 Contacto 
Email: 

 

 

Vem junto de vossa Excelência, Senhora Presidente da Câmara, requerer: 

A- MATERIAIS: 
a. Areia para rebocos ou emboços ☐ 

b. Cimento ou outros ligantes para rebocos ou emboços ☐ 

c. Primários e tinta para pintura da(s) fachada(s) que confine(m) com a via pública ☐ 

d. Primários e tinta para pintura das molduras, socos, cimalhas e cunhais ☐ 

e. Primários e tinta para pintura das portas, janelas e caixilharia de madeira/ferro 
pintadas 

☐ 

f. Fornecimento de caixilharias simples em madeira para colocação de tapumes de 
portas e janelas, em cor base para posterior pintura mural; 

☐ 

g. Telha de canudo para conservação e recuperação do beirado ☐ 

h. Detergente desincrustante para avivamento e conservação de cantarias em granito ☐ 

i. Outros (indicar)_______________________________________________ ☐ 

B- EQUIPAMENTOS TÉCNICOS: 
a. Andaimes fachadeiros ☐ 
b. Tapumes em aço galvanizado ☐ 

c. Outros (indicar)_______________________________________________ ☐ 

 

É BENEFICIÁRIO DO REGULAMENTO MUNICIPAL NISA SOCIAL – Sim ☐ Não ☐ 

Se sim, pretende: 

C- RECURSOS HUMANOS: 

a. Pintores ☐ 
b. Pedreiros ☐ 
c. Carpinteiros ☐ 

D- LOCAL DE INTERVENÇÃO: 

Morada:  Nº:  
 

Localidade  Código 
Postal: 

 

Número de 
Registo 
Predial: 

   

Nisa, ____ de _______________________ de 20___ 

O Requerente _______________________________ (assinatura conforme BI / CC) 
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DOCUMENTOS A ANEXAR: 

a. Comprovativo do(s) documento(s) identificativo(s) do(s) 
requerente(s); 

☐ 

b. Certidão do imóvel; ☐ 
c. Documento comprovativo da titularidade do direito real ou de 

contrato comprovativo de direito obrigacional sobre o imóvel, e de 
autorização expressa do(s) proprietário(s) do mesmo quando 
arrendatário ou comodatário 

☐ 

 

VALIDAÇÃO DA CANDIDATURA: 
 

AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MATERIAIS / RECURSOS / EQUIPAMENTOS: 

A- MATERIAIS: 

 Necessidade 
(sim?)  

Quantidade 

Areia para rebocos ou emboços ☐ _____  

Cimento ou outros ligantes para rebocos ou emboços ☐ _____ 

Primário e tinta para pintura da(s) fachada(s) que confine(m) com a via pública ☐ _____ 

Primário e tinta para pintura das molduras, socos, cimalhas e cunhais ☐ _____ 

Primário e tinta para pintura das portas, janelas e caixilharia de madeira/ferro 
pintadas 

☐ _____ 

Fornecimento de Caixilharias em madeira para os vãos de portas e janelas, de 
cor base para posterior pintura mural; 

☐ _____ 

Telha de canudo para conservação e recuperação do beirado ☐ _____ 

Detergente desincrustante para avivamento e conservação de cantarias em 
granito 

☐ _____ 

Outros (indicar)_____________________________________________ ☐ _____ 

B- EQUIPAMENTOS TÉCNICOS: 

 Necessidade 
(sim?) 

Quantidade 

Andaimes fachadeiros ☐ _______ 

Tapumes em aço galvanizado ☐ _______ 

Outros (indicar)____________________________________________ ☐ _______ 

C- MÃO DE OBRA: (se for beneficiário do regulamento municipal NISA SOCIAL) 

 Necessidade 
(sim?) 

Quantidade 

Pintores ☐ _______ 

Pedreiros ☐ _______ 

Carpinteiros ☐ _______ 

PARECER DOTSM: 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

DESPACHO:  
 
 
 
 
 
(___/___/20__) ___________________________ 

A Presidente da Câmara Municipal de Nisa 

 


