
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DIRETOR DE OBRA 

 

 
(a) _______________________________________________________________________________,  

portador do B.I. nº. _______________, emitido em ____/____/_____, pelo Arquivo de Identificação de 

__________________________, ou Cartão de Cidadão nº. ____________________, válido até 

_______/________/_______ Contribuinte nº. _______________________________, com morada em 

__________________________________________________________________________________,  

Código Postal _______ - _____ - ____________, telefone ________________ e fax ______________,  

e-mail _____________________________________________________________________________,  

Inscrito na (b) __________________________________________ , sob o nº. ___________________ , 

declara, na qualidade de diretor de fiscalização da obra diretor de obra, que a obra localizada em 

(c) ________________________________________________________________________________,  

na freguesia de ___________________________________________________, cujo titular é (d) 

_________________________________________________________________, com morada em 

___________________________________________________________________________________  

se encontra concluída desde ______/_______/_____ (e) e foi executada em conformidade com o 

projeto de arquitetura e projetos de especialidades, bem como com os arranjos exteriores, 

aprovados/admitidos e com as condições da licença ou comunicação prévia, com a utilização prevista no 

alvará de licença ou título de comunicação prévia, e em conformidade com normas legais e regulamentares 

que lhe são aplicáveis.  

Mais declara que as alterações efetuadas ao projeto estão em conformidade com normas legais e 

regulamentares que lhe são aplicáveis:  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Mais declara que o edifício se encontra classificado na 1ª. categoria de riscos e que no mesmo se encontram 

cumpridas as condições de SCIE – Segurança Contra Incêndio em Edifícios.  

Meda, ____ de __________________ de _______  

 

O Técnico, (f) 

______________________________________________ 

 

LEGENDA: 
 
 (a) Nome e habilitação profissional do autor do projeto de obra  

(b) Identificar a associação pública de natureza profissional, anexando o original da declaração emitida pela Associação 
Profissional nos termos do artº. 3º da Portaria nº. 1379/09  

(c) Localização da obra (rua, lote / número de polícia e freguesia).  

(d) Indicação do nome e morada do titular  

(e) Data da conclusão da obra  

(f) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão de cidadão  

 


