
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO TECNICO AUTOR DO PROJETO DE 
(a) ARQUITECTURA 

Artigo 10' do Decreto-Lei n.• 555/99, de 16 de dezembro, com a redayao dada pelo Decreto-Lei n.' 136/2014, de 9 de setembro 

(b) 

telefone 

inscrito na (c) ORDEM DOS ARQUITECTOS 

sobon.0 
.. , declara, para efeitos do dusposto no n.0 1 do Artigo 10° do Decreta-Lei n.0 555/99, de 16 de 

dezembro, na reda~ao que lhe foi conferida pelo Decreta-Lei n.0 136/2014, de 9 de setembro, que o projeto de (a) ARQUITECTURA 

de que e autor , relative a obra de (d) OPERAt;Ao DE LOTEAMENTO 

localizada em (e) QUINTA DE SAO BENTO, AMEIXOEIRA 

freguesia SANTA CLARA 

foi (g) REQUERIDO 

, cujo/a (f) LICENCIAMENTO 

por (h) ALEXTOMA, Venda e Administra~ao de Bens, SA 

observa as normas tecnicas gerais e especificas de constru~ao, bern como as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente (i) 

PDM, RMUEL, RJUE, RGEU, Regulam. Residuos S61idos, Dec. Lei n° 163/2006 (Acessibilidades), Regulam. Contra-lncendios 

e esta conforme com os pianos municipais ou intermunicipais de ordenamento do territ6rio aplicaveis a pretensao. 

0 Mais declara que existe informa~ao previa em vigor, cujo processo tern o n. 0 

e que a opera~ao urbanistica respeita os limites constantes na mesma. 

Lisboa, 25 de Junho de 2018 

lnstru~oes de preenchlmento: 

(a) ldentiflcac;ao de qual o tipo de operac;ao urbanislica, projeto de arquitetura ou de especial/dade em questao 

(b) Nome e habil itac;ao profissional do autor do projeto 

(c) lndicar associac;ao publica de natureza profissional, quando foro caso 

t I t I I • p 

(d) lndicar a natureza da operac;ao urbanistica a realizar (defini¢es constantes no art.' 2' do Decreta-Lei n.' 555199, de 16 de dezembro, com a redac;ao dada pelo Decreta-Lei n.' 13612014, de 9 de 
setembro) 

(e) Localizac;ao da obra (rua e numero de policia) 

(n lndicar se se trata de licenciamento ou comunicac;ao previa 

(g) lndicar que foi "requerido" no caso de licenciamento ou "apresentada" no caso de comunlcac;a() previa 

(h) lndicac;ao do nome e morada do requerentelcomunicante 

(i) Discrtminar, designadamente. as normas tecnicas gerais e especificas de construc;iio, os instrurnentos de gestao territorial, o alvara de loteamento ou a informac;ao previa, quando aplicaveis,bem 
como ]ust~icar fundamentadamente as razoes da nao observiincia de normas tecnicas e regulamentares nos cases previstos no Artigo 10', n.• 5 do Oecreto-Lei n.' 555199, de 16 de dezembro, 
na redac;ao que lhe conferida pelo Decreta-Lei n.• 13612014, de 9 de setembro 

Netas: 

• Caso nao sejam respeitadas todas as normas legals e regu larmente aplicaveis, tal podera ser ressalvado no Termo de Responsabilidade e justificado na Mem6rla Oescritiva e Justlficativa 

-Nos termos dos artigos 98' e 99' do Decreto-Lei n.• 555199, de 16 de dezembro, com a red a~fiiD dada pelo Oecreto-Lel n.'136/2014, de 9 de setembro, as falsas declarac;aes dos autores dos projetos 
no Termo de Responsabilidade re lativamente ll observilncia das normas tecnicas gera(s e espec lf~eas da construc;ao, bem como das disposic;aes !ega is e regulamentares aplicaveis ao projeto 
constituem contra-ordenac;ao, podendo determinar sanc;oes acess6rias 

-Nos termos no art.' 10', n.' 6 e no artigo 99, n.• 3, as sanc;oes aplicadas aos autores do projeto sao comunicadas a respectiva associac;iio profissional, quando foro caso 

- Quando se indica a associavao publica de natureza profissional, a mesma deve garantir a qualificac;ao dos tecnicos para a responsabilidade assumida, em termos de elaborac;iio de projetos 
(artigo 4' da Lei n' 3112009, de 3 de ]ulho, na redac;ao da Lei n' 4012015, de 1 de junho) 
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SECCAO REGIONAL DO SUL 

Travessa do Carvalho, 23 

1249-003 Lisboa, Portugal 

T: +351 213 241 140 

CERTIDAO 

NUMERO 
1889/2018 

EMISSAO 
05-03-2018 

geral@oasrs.org 

www.oasrs.org 

F: +351 213 241 169 

VALl DADE 
05-03-2018 a 05-09-2018 

ORDEM DOS 
ARQUITECTOS 

Validac;ao de Documento 

N° Membro OA: -,....------

C6digo de Validat;;ao: SDC2BFC853615 
Para verificar a autenticidade deste documento 
aceda a www.ordemdosarquitectos.pt, opc;:ao 
'Validac;:ao de Documentos' e introduza o numero 
de membro e o c6digo de validac;:ao acima 
indicados. 

A Ordem dos Arquitectos, associa9ao publica profissional, ao abrigo do Estatuto da Ordem dos Arquitectos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.0 176/98, de 3 de Julho, na redacc;ao da Lei n.0 113/2015, de 28 de 

Agosto de 2015, certifica que: 

Joao Teixeira 

como numero de identifica9ao civil- se encontra inscrito nesta ordem profissional como numero 

de membra .. desde 07/03/1985. 

Paula Torgal, arquitecta 

Presidente do Conselho Directive Regional do Sui 

ENQUADRAMENTO LEGAL PARA 0 EXERC[CIO DA PROFISSAO: 

-Lei n° 31 /2009, de 3 deJulho, alterada pela Lei n° 40/2015, de 1 de Junho e artigo44° n° 2e n° 3, da Lei n° 113/2015, de 28 de Agosto, 
primeira alterac;:ao ao Estatuto da Ordem dos Arguitectos

1 
aprovado pelo Decreta-Lei n. 0 176/98, de 3 de Julho, '() elaborar e apreciar estudos, 

projectos e pianos de arguitectura, e () intervir em eswdos, projectos, pianos e actividades de consultadoria, gestao, fiscaliza~tao e 
airec~tao de obras, planiflca<,eao, coordena~tao e avalia~tao, reportadas a edifica~tao, urbanismo, concep~tao e desenho do quadro 
espacial da vida da popula~tao, visando a integra~tao harmomosa das actividades humanas no territ6no, a valoriza~tao do patrim6nio 
construido e do ambiente'; 

- Anexo Ida Lei n° 31 /2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n° 40/2015, de 1 de Junho exercer a fun~tao de coordenador de projecto em 
obras ate ao valor correspondente a classe 4 de alvara ; 

- Anexo II da Lei n° 31 /2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n° 40/201 S, de 1 de Junho exercer a fun~tao de director de obra em obras ate ao 
valor correspondente a classe 2 de alvara, com as excepc;:oes previstas no dito anexo; 

- Anexo II da Lei n° 31 /2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei 40/2015, de! 1 de Junho exercer a fun~tao de director de fiscaliza~tao de obra, 
em obras ate ao valor correspondente a classe 2 de alvara, com as excepc;:oes previstas no dito anexo; 

- Anexo IV da Lei n° 31 /2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei 40/2015, cle 1 de Junho exercer a fun~tao como tecnico responsavel pela 
condu!faO da execu~tao de trabalhos de especialidades em obras de classe 6 de alvara , nas seguintes subcategorias da categoria Ediffcios e 
patrimonio construido: Alvenarias , rebocos e assentamento de cantarias, Estuques, pinturas e outros revestimentos, Carpintarias, Trabalhos em 
perfis nao estruturais , lnstalac;:oes sem qualificac;:ao especifica, Restauro de bens imoveis hist6rico-artisticos, Armaduras para betao armado, 
Cofragens, lmpermeabilizac;:oes e isolamentos; 

-Decreta-Lei n° 118/2013j de 20 de Agosto , por interpretac;:ao conjugada como disposto na Lei n° 31 /2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n° 
40/2015, de 1 de Junho e aborar estuaos de comportamento termico ;; 

- Artigos 16° e 17° do Decreta-Lei n° 220/2008, de 12 de Novembro pre,encher as fichas de seguran~ta e elaborar projectos de seguran~ta 
contra incendios em edificios da 1.• e 2.• categoria de risco; 

- Artigo 18° , n° 2, do Decreta-Lei n° 273/2003j de 29 de Outubro, por interpretac;:ao conjugada como disposto na Lei n° 31 /2009, de 3 de Julho, 
alterada pela Lei n° 40/2015, de 1 de Junho e aborar pianos de seguran~ta e saude; 

-Decreta-Lei n° 178/2006, de 5 de Setembro e Decreta-Lei n° 46/2008, de 12 de Marc;:o plano de preven~tao e gestao de residues de 
constru~tao e demoli~tao; 

- Portaria n° 113/2015, de 22 de Abril elaborar Pianos de Acessibilidades. 
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ORDEMDOS 

ARQUITECTOS 

Seguro de Responsabilidade Civil de Arquitectos 

Ap6lice n• (Policy n°) 202238274 I Allianz Certificado de Seguro (Certif. Insurance n°) N• de Inscri.;:ao 2293 

Tomador do Seguro (Policy holder) ORDEM DOS ARQUITECTOS- Seq:ao Regional Sui 

Nome do Segurado (Assured's Name) 

Morada (Address) 

... LIS BOA 

Termo da anuidade (Termination of risk ) 31 Dezembro 2018 

Limite de lndemnizac;:ao (Indemnity Limit ) 

Responsabilidade Civil Explorac;:ao( Third Party Liability) EUR 25 000,00, por sinistro e anuidade 

Responsabilidade Civil Profissional (ProfessionallndemnitJI ) EUR 25 000,00, por sinistro e anuidade 

Coberturas (Scope of Cover) 

De acordo com as Condic;:oes Particulares, Especiais e Gerais aplicaveis a este contrato. 

Ambito Territorial (Territorial Scope ) 

Portugal. 

Franquia (Deductible ) 

CONTACTOS: 
Linha Arquitectos: 21 318 62 85 
Email: arg uitectos@secose. pt 

Franquia 10% dos prejuizos indemnizaveis, num minimo de EUR 125,00 

Lisboa, 27 de dezembro de 2017 


