
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

A. Identificação do Requerente

Nome: 

Com morada/sede1 em  

Freguesia de   Concelho de  

Código Postal  - Telefone:                                 , E-mail: 

Contribuinte nº                             Tipo2              , na qualidade de3   

B. Pretensão

do processo nº  /  , vem requerer a V. Ex.ª  autorização para proceder à substituição do diretor técnico 
da(s) obra(s), para o qual se anexa: 

     Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da obra (Anexo  à Portaria nº. 216-
E/2008, de 3 de Março);
         Declaração de desistência do anterior diretor técnico da obra  de acordo com o  MOD_502/*; 
         Documento comprovativo da legitimidade do requerente caso não seja o proprietário.
Relativamente ao diretor de obra, acrescenta os seguintes elementos:
        Termo de responsabilidade subscrito  pela direção técnica  da obra, nos termos do disposto no artigo 7.º da Portaria n.º  
216-E/2008, de 3 de Março. 
        Prova de inscrição do técnico pela direção técnica da obra em associação pública de natureza profissional e da validade 
da mesma aquando da apresentação do requerimento inicial e cópia do B.I. ou cartão do cidadão do técnico.
         Comprovativo da integração no quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da obra, se for o caso, através  
da declaração de remunerações conforme entregue na segurança social, referente ao último mês. 
       Comprovativo da  integração  no  quadro  técnico  da empresa responsável pela  execução da  obra, se  for  o  caso,  
devidamente comunicado à entidade com competência para a concessão de alvará para o exercício da atividade de construção, 
através de declaração emitida por essa entidade em documento escrito ou em formato eletrónico fidedigno.

C. Data e Assinatura

Pede deferimento,                                                                        O Requerente,

Aos / /                  Assinatura 

1 Riscar o não aplicável  
2 Tipo de Contribuinte: S – Singular; C – Pessoa Coletiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
3 Requerente ou mandatário
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Registo de Entrada:

Pedido de Substituição do Diretor Técnico da Obra
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