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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

1 
_________________________________________________________________________________, com habilitação 

profissional de ____________________________, morador em _________________________________________, 

n.º_____ _______º. andar, na localidade de ________________________, freguesia de ________________________, 

concelho de ______________________, código postal ______- ______, contacto telefónico n.º __________________, 

endereço de e-mail ________________________, contribuinte n.º _______________, inscrito na
2
 

______________________
 
sob o n.º _______________, (código de acesso _________________________________) 

declara, na qualidade de autor do projeto de ______________________________________ que a obra localizada em 
3 

__________________________________________________________________________, nº. _______, _______º. 

andar, na localidade de ______________________________________________, freguesia de 

___________________________________________, à qual foi atribuído(a)
4
 __________________________________ 

cujo titular é 
5 

________________________________________________________________________, residente em 

____________________________________________________, nº. ______, ___________ º. andar, na localidade de 

____________________________, freguesia de ___________________, (código postal) ______ ______ se encontra 

concluída desde 
6
 ______________ em conformidade com as normas legais e regulamentares que fixam os usos e 

utilizações admissíveis, que o edifício\fração é idóneo para o fim pretendido e que as alterações efetuadas estão em 

conformidade com as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis. 

 

 

 

________, de ______________, de _________. 

Assinatura 
7
 

                                           

1
 Nome do Técnico 

2
 Indicar a Associação pública de natureza profissional, anexando a respetiva declaração de inscrição quando for o caso. 

3
 Localização da obra (Rua, número de policia e freguesia). 

4
 Alvará de licença n.º ou título de comunicação prévia de obras de edificação – ofício n.º 

5
 Indicação do nome do requerente ou comunicante. 

6
 Indicar a data da conclusão da obra. 

7
 Assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão do cidadão. 
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