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, ,  , - , contribuinte n.º ,   sob o n.º , declara, para os devidos efeitos, que exercerá, no estrito cumprimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, as suas funções de  relativamente às obras de urbanização localizadas em , freguesia de ,  por ,  , - .
Data 
(j)
, válido até
n.º
(k)
 n.º , válido até 
(c)
Nome do diretor de obra ou do diretor de fiscalização de obra.  
(b)
(d)
(e)  
(f)
(g) 
(h)
(i)
(j)
Indicação do nome do requerente ou comunicante. 
Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão do cidadão. 
Selecionar a freguesia. 
Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 
Habilitação do diretor de obra ou do diretor de fiscalização de obra.  
Localização (rua, número de polícia, etc.). 
Indicar código postal.
Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso.  
Indicar CC (Cartão do cidadão) ou BI (Bilhete de identidade).
(k)
Selecionar diretor de obra ou diretor de fiscalização de obra.
(a)
Termo de Responsabilidade - Diretor de Obra / Diretor de Fiscalização de Obra - Obras de urbanização
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