
(b) PAULO . 

morador na 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO AUTOR DO PROJETO DE 
(a) ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO 

Artigo 10" doOeaeto-lei n.' 555199, de 16 de dezembro, oam aredação dadapeloOeaeto-lei n.' 136/2014, de 9 de setembro 

GAMA, arquitecto 

, contribuinte n.• código posta I 

telefone 
--------------------------

telemóvel ----- E-mail @pgarquitectos.pt 
~~~~~-~------

insaito na (c) Ordem dos Arquitectos 

sob o n.• , declara, para efe~os do disposto no n.• 1 do Artigo to• do Deaeto-Lei n.• 555199, de 16 de -------
dezembro, na redaçãoque lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.• 13612014, de 9de setembro, que o projeto de (a) Loteamento 

de que é autor , relativo à obra de (d) Alteração de Loteamento 
--~---------------------------

localizada em (e) _Ma_l_ha __ 34_P_U_A_L ________________________________________________________ _ 

freguesia Lumiar , cujo/a (~ Licenciamento -------------
foi (g) requerido por (h) KKR IMO, SA, 

observa as normas técnicas gerais e especifiCas de construção, bem como as nonnas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente (i) 

Plano Diretor Municipal de Lisboa, o Decreto-Lei n.• 555199, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.0 136120, 

de 9 de Setembro, Portaria 113/2015 de 22 de abril; as Normas Técnicas, para melhoria da acessibilidade das pessoas com 

mobilidade condicionada, Decreto-Lei n.0 163/2006, de 8 de Agosto, bem como as demais normas técnicas gerais e específicas 

de construção e está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do terr~ório aplicáveis à pretensão. 
-------'-----

O Mais dedara que existe informação prévia em vigor, cujo processo tem o n.• 

e que a operação urbanística respeita os limites constantes na mesma. 

Lisboa, 22 de Julho de 2020 
PAULO 
GAMA 

P6sftlado dé fâ"'''la dlQí1al pot PA!.l.O 
.GAMA 

DadOS: 202J.07.22 11 :58~5 <0100 

Assmll.ra recodlecída ou COO'IlfOVada pelo atendedor m......,...t meóante 
cq,ia dodoct.menlo deidenlficação 

.,struçõesde preendti nen»: 

(a) klerOi::açOO de QJct o jp:~ de cper<Çàourtmisica, ~eb de ii'QJi eóJra OJ de espec::iaidOOe en ques~ 

(b) Ncmee hatili~opmissicml d:l rub- d:l ~e!o 

(c) lrdi::ar asso:::iação pjHicadenailrezaprdssicna'~quarO:I br ocaso 

(d) hda a nalrez:a da cptr<Çàourtmisica a realizar (deini;õesc:om!arr!esnoari.0 "// d:l OeaeMei n.0 555c99, de 16 de deurntro, o:m a redaçOO dada pelo Oecnt.o.t.ei n.' 13&f:!l14, de 9 de 
se~tro) 

(e) loca'iz.açàodaotra(rua e MEJO de p:~lcia) 

(~ h:lia se se ta!adelianc:iamert.oouc:orruricação ~a 

(g) hda QJe D "requerid:l"ro caso de licertiarnert.o OJ ~reS«<ia:ta" nocasodec:orruricação ~a 

(h) hdcaçàodoncmee mcra:tadoreqJeren!a'c:orrurica'IOe 

(ij Oisaimincr, dasignoclanEn~ ~ ramastécricasge~aiseespecicasde c:cm1rução,C6 hsh.rnEnb$de gestão Uricrill, o ;Jv;;rã de ld.eanEnbou a inlcrmação ~a.QJcnd:l ~icãwis,bem 
o:mo )Jsiia liOOanEnia:tanEnOe ~razõmdanão ctlse'Vâ'lcia dencrmas 6éaicase rtgllanEnéa'es roscasosp-EMs»sro NftgJ 10°, n.' 5 doOeae!oolei n.' 555}99, de 16 de deurntro, 
na redaçOO que hec:on!Eri:la peb Oecte»-lei n.' 13&1:!114, de 9 de SEt.errtuo 

-Caso não ~an raspei~ das b:l~asrormasiEgaise reg.~ktmEn6e ~icãwis,tal p:~deril w ressat.'atb ro TEt111odeRe~cnS<tliidade e )Jsiica:lonaMernC:ria Oesaiiva eJJsiicaSva 

-Nos UmC6dC6arfgJS 98~ e990 doOeae~i n.' 555J99,de 16 de dezemtro,c:om a redéçãodoctapelo Oecre».t.Ei n.~136'20 14 ,de9 dese8ntro, ~ la'sas deda~ações d:lsaJttes d:ls p<qe!C6 
ro Temo de RespcnS<tilidade rtlaSvarneme ã ctlse'Vâ'lc:ia d~ rofi'Tlas OOcnicas geras eespeOicasdac:omtução. bem o:mod~disp:ISiçõmltgéise rtg.~lanEnéa'es iPicâ'ieisao P'Cieb 
c:cnsi \.lem c:cnt~crdenação, p:~derld:l deUmincr sarç)maces:sC:rias 

-Nos ilermC6no a1.~ 100,n .~6 e ro a1rp 99, n.' 3 , assa'lções~icadasaosaJttes d:l P'Cie!osàoc:orrurica:l~ ãrespediva associação P'Qiis:sicn<l~ Q.Jarw:lo ler o caso 

· OJaOOo se hdca a assoc:ia;ào plllli::a de nalrez:a pftlissOnal. a mesma deve ga~arór a quaiicação d:ls técric:os pcra a resp:u"'s<tlildocte assunida, em OemC6 de elcb:uação de p<qe!C6 
(a1gJ 4~ da lei rf3112009,de3 de jllho,na redéção da lein~ 4012015,de 1 de jU'lh:l) 
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