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Oficina Domiciliaria - Requerimento Mod. C 
 

Livro de Registo   Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal Reg. Ent. n.º:  

Processo n.º:  

Registado em:  

O Funcionário:  

 

REQUERENTE 

Nome:  

Morada:   

Código Postal:  Freguesia:  Concelho:  

NIF/NIPC:  BI/CC:  Validade:  Telefone:  

Telemóvel:  Fax:  Email:  

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado 

 

PEDIDO 

Vem requerer a V.Exa. a intervenção do seguinte: 

 Construção civil 

 Substituição de banheira por poliban; 

 Construção de rampas ou degraus; 

 Reparação ou colocação de pavimentos; 

 Rebocar paredes no interior da habitação; 

 Carpintaria/Serralharia 

 Reparações simples de serralharia, incluindo substituição de fechaduras e chaves; 

 Reparação de estores e persianas; 

 Substituir vidros partidos; 

 Reparação simples ou substituição de: 

 Portas 

 Janelas 

 Colocação de tetos falsos; 

 Eletricidade - Reparação e substituição de: 

 Tomadas; 

 Casquilhos; 

 Lâmpadas; 

 Interruptores; 

 Canalizações - Reparação e substituição de: 

 torneiras; 

 louças sanitárias; 

 sifões; 

 autoclismos; 

 Canalizações, tubagens de água e de esgoto; 

 Outras reparações que possam ser enquadráveis:  
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DOCUMENTOS A ENTREGAR 

Para o efeito, junta os elementos que se elencam. 

 Declaração sob compromisso de honra, que ateste que o requerente reside permanentemente na habitação e a 

veracidade da informação apresentada; 

Proprietários: 

 Fotocópia não certificada comprovativa do registo do imóvel, emitida pela Conservatória do Registo Predial; 

Arrendatários: 

 Fotocópia não certificada comprovativa do registo do imóvel, emitida pela Conservatória do Registo Predial; 

 Fotocópia do contrato de arrendamento ou do recibo de pagamento da renda; 

 Atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia, que comprove a residência do requerente na morada indicada, há 

pelo menos 10 anos; 

Usufrutuários: 

 Fotocópia não certificada comprovativa do registo do imóvel, emitida pela Conservatória do Registo Predial; 

 Atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia, que comprove a residência do requerente na morada indicada, há 

pelo menos 10 anos; 

Outro(s):  

 

NOTIFICAÇÃO 

Mais solicita que todas as notificações referentes ao pedido, iniciado com o presente requerimento, sejam dirigidas para: 

 Requerente, morada supra referida; 

  , com domicílio ou sede em 

 

Código Postal:  Freguesia:  Concelho:  

Telef/Telem:  E-mail:  

  

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome:  

Telefone:  Email:  

Observações:  

 
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas 

declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Pede deferimento,    

(local e data)  Validei a conformidade da assinatura de 

acordo com o documento exibido.   

 O Requerente/  O Representante,  

   

(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo 

não souber ou não puder assinar) 

 (O Funcionário) 
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Oficina Domiciliária - Declaração Mod. D 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, abaixo assinado declaro sob compromisso de honra que a habitação em referência é a minha habitação permanente e que são 

verdadeiras as restantes informações constantes do requerimento de Oficina Domiciliária. 

 

 

 

Viana do Alentejo,       de                                                             de       

 

O Declarante  
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