
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO AUTOR DO PROJETO DE 
(a) Loteamento 

Artigo 10" do Decreto-Lei n • 555/99. de 16 de dezembro com a ll!daçào dada pelo Deaeto-lei n °136/2014, de 9 de setembro 

morador na 

telefone 

inscrito na (c) na Ordem dos Arquitectos 

sob o no 4717 declara. para efeitos do disposto no n ° 1 do Artígo 10" do Decreto-lei n ° 555i99, de 16 de 

dezembro. na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei no 13612014, de 9 de setembro, que o projeto de (a) loteamento 

de que é autor relattvo a obra de (d) 

localizada em (e) Av. de Berlim, Rua da Centieira e Av. de Pádua 

, CUJO/a (f) licenciamento freguesia Parque das Nações 

fo1 (g) requerido por (h) Expo Pacifico, EPII Investimentos Imobiliários, S.A e outros (4 requerentes), 

Contribuinte n° 514361751 e outros, com morada na Av. da Liberdade, 252, 4° piso, 1250-149 Lisboa 

observa as normas técnicas gerais e especificas de construçao bem como as normas legais e regulamentares apficaveis. deSignadamente Q) 

os instrumentos de gestão territonal em vigor e o RGEU. 

e estâ conforme com os planos municipais ou intermun1cipéllS de ordenamento do temtono aphcave1s à pretensão. 

D Mais declara que existe informação prévia em vtgor, CUJO processo tem o n.0 

e que a operação urbanística respeita os limites constantes na mesma 

Lisboa. 26 de Dezembro de 2019 

lnstruç6u do preenchimento: 

(b) Nome e hab1>tação profissional do autor do ptoJCio 

(o) Indicar associação pubhca de natureza profiSSional quando lo r o caso 

(d) lodiC<II' a natuteza da operação urbamstca 'reaJlzar (!lefii'IIÇÓI!> constooles no art' 7" do Oecrelo-le· n' 5!5.99 ele 16de ~ com a 11!113çâodatil p!'!!o Oecte!O-lei n • :36.'2014 ce 9 de 
setembro) 

{e) Locatrzaç:~o <la obra (rua e numero de polícia) 

10 Indicar se se !rata de licenciamento ou comunicação prév1a 

(g) lodi<:ar que f01 'req~~erido' no caso de liceo;;•amento ou·aprelielllada' no caso de comunicdç~o prU"' 

(h) Indicação do nome e mollda do requeren~'<:ooumcanle 

(1) OJSCnm1nar deSignadamente. as normas lécniC.lS gerats e eopeclfo;a~ de coost ruçilO. os Instrumentos de gesl:lo lfflt!Otlal. o ~Jill de l:llearren!D ou a~ pré·&. qualdo apilcá\'!lls oem 
como Justrtlcar tunda montada mente as razOe~ da não observênc1a de normas lécmr.~~ e regulamentares nos(~ prevt::-IOG no Migo 10' n • S do ClecreJo.Lel n • 555m de 16 de dezembro 
na rédaçM que lhe contenda Jielo Decreto Lei n °13S/2014 de 9 de setembro 

- Caso não seJam ltll>Ptllada; Iodas as nomldi!>legi•l e regularmen'e ap ca~~e~s 1a 1 podl'ra ser ressatvi>JO 10 Termo ae Respor\sall6oad e jUSIIficado na UemOna Descn:."'a e Jusl.fcallva 

Nos te111\0s dos artigos 96' e 99' do De<:reto-t.el n • 555199 de 16 de dezembro com a reda~ao dada pelo OecrnJO-tel n '1J6!2014 de 9 de selembro, as falsas declarilç6e5 dos autores dos pro,elos 
no Termo de Responsabilidade relativamente à observância das normas lecnltas gera•s e espeo~ -s da cons;ruçà) bem cuno das d1SJ)G$1Ç661egacs e ~eg~~lan'4ntares ~ 10 prqeto 
constituem oontra-ordenaçao. podendo determinar sanções acessóOas 

- Nos le~ no art• 10', n' 6 e no ar\lgO 99, n • 3 as sançOes aplicadas aos autoras do ptOJeiO são~ arespe&;a assoca;.lofllt1(.sWnal QUa'ldobr OC3SO ~ .., 
- Quando se lndca a assoc1açao publiCa de narureza profiSSIOnal a mesma deve garanhr a qualtftC~ dos 1ecncos palll 1 leSpOrlSablljdade .r..sum~~a em termos dt e!aboraçao de prclleiiJs • 

(artigo 4' da Le1 n• 3112009 de 3 de JUlho na redaçlk> da Lei n• 40/2015. de 1 de Junho) ~ 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO/OBRAS DE URBANIZAÇÃO/TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS 

Artigo 100 do Decreto-Lei n • 555199 de 16 de dezembro com a redaçâo dada peo Oecreurl.e n •1Jô12014 de 9 ck setembro 

. contribuinte n .0 

E-mail 

inscrito na (b) na Ordem dos Arquitectos 

sob o n.0 4717 , declara, para efeitos do disposto no n ° 1 do Artigo 100 do Decreto-Lei n.0 555!99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe fot conferida pelo Decreto-Lei n ° 136/2014, de 9 de setembro, que o projeto de que ê coordenador, relativo 

<1 (c) operação de loteamento 

localizada em (d) Av. de Berlim, Rua da Centleira e Av. de Pádua 

CUjo1a (e) licenciamento freguesia Parque das Nações 

foi (f) requerido por (g) Expo Pacífico, EPIIInvestimentos lmobthanos, S.A. e outros (4 requerentes), 

Contribuinte n° 514361751 e outros, com morada na Av. da Liberdade, 252, 4" piso, 1250-149ltsboa 

observa as normas tecntcas geratS e especificas de construção. bem como as llOflTiaS lega1s e regulamentares aplícáve1s. designadamente (h) 

os instrumentos de gestão territorial em vigor e o RGEU. 

e está conforme com os planos municipats ou intermunicipais de ordenamento do territóno apliCáveis à pretensão. 

O Mais declara que existe Informação prévia em vigor, CUJO processo tem o n.• 

e que a operação urbanlstica respeita os limites constantes na mesma 

Lisboa, 26 de Dezembro de 2019 

I 

. =·· •.• : .'!'I 

Instruções de preenchimento: 

(a) Nome e hab•lllaçêo proOsslooal do coordenador do proj~lo 

(b) lndcar assoclaçJO pobloe.l de nalllreza profissional quando for o caso 

(c) lndoc.v a nalm!za a.a operaçao ~a realJlar opetaçllo de loleameoiD obras de urban!L~ ralla!hos ~ '1!1110debçao ~ lem'l105 

(d) LocakzaçAo da obfa (rua e oorrero ele policia) 

(e) IndiCar se se trata de hcei1Cial11ento ou comumcaç;io pre111a 

(~ lnd1car que lol'requerldo" no caso de llcenoramento ou 'apresentada" oo caso de comunlcaçao pre~~~a 

(g) IndiCação do nome e morada do requerente I comumcanle 

meólallte 

(h) Dosçrlm•nar. cles•gnadarnente as normas léo11Cas gera.s e especllrcas de construçao os 11\slrul'nelliOs degeslãii!!ITWlrbl o alva-a ~ loEarneNo oo a111onnaçJo pre..a quando aplca.eiS, 
bem como jusúfrcar londamentadamente as razOes da nao observância de normas ll!cnrcase re~ rosc.asos~no n° SeloA1190 lO' do Dettet1-Lei n.• SSSG<l de 16 de 
rf')z~rnbro nare<J.., oqt r "'rfe<Jia pelo0ecretcleln°136.'2014 de9desell.nbm 

NolaS 

Cólso nao seJam respeilad•>loda:. as"""""' legais e regularmente aphcaveiS. tal pode• a ~r ressaJvilOO no lem10de Respoo$11Joidade e ;,stlfcaao na lolemótla Descnbva e .lusbflt.at.va 

Nos terrnos dos anogos 98' e 99' do Oecreto-Lel n.• 55MI9 de 16 de dezembro. com a !edaçao dada pelo Deae!DUí no 131i'2014 de 9de sela11bro. as falsas declarações dos au101es do5 projelos 
oo Termo de Responsabtlldede relativamente à observêncta das normas técnicas gerais e especdrcas da conslruçâ:l bem OOfi'Q das cllsposll;:ões ~os e regulamentares aplicáveiS aa pfllJeiO 
consllluem contr!Klrdepaçllo podendo determinar sançOes acessÓflas 

· Nos termos dono 6 do att• 10' e o • 3 elo aii!QO 99' "' san;ees aplocadas aos autores elo pl1l)elo sào ~ á ~ IISSIXiai;AO ~ ~ror o CISO 

• Ooiwwlo se J>drca a assoctaçllo Plblle.a de nat~eza profiSSional a mesma deve gillai\CW a qil3flbçao oos 1ea11:os paa a ~ale iiS5U11ida (~ 4 o ela L e ~ 31 '2009 de J de jullo na 
redaçlloda Lei n" 4012015 de I ele junho) 
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SECÇÃO REGIONAL SUL 

Travessa do Carvalho. 23 geral a oasrs erg 
1249-003 Lisboa Portugal www.oasrs.org 
T +351213 241 140 F +351 213 241169 

CERTIDÃO 

NÚMERO 

1025/2019 

EMISSÃO 

05-11-2019 

V ALIO ADE ATÉ 

05-11 2019 a 05-05- 2020 

ORDEM DOS 
ARQUITECTOS 

Validação do Documento 

N" Membro OA: 4717 
Código de ValdaçJo: SCT17DEAE069D 

Para verifiCar a ourenUodaae deste documento 
acedo o •Y . .IH'ili:"'' ·I.!.il.e. 1, opcào 
vaHdacôo documentos" e .ntroduzo o numero d.

<nembro e códJ!]o de voldoçoo odmo lndk:odos 

A Ordem dos Arquitectos, associaçao pública profissional, ao abrigo do Estatuto da Ordem dos Arquitectos aprovado 

pelo Decreto-Lei n." 176/98, de 3 de Julho, na redacção da Lei n" 113/2015, de 28 de Agosto, certifica que: 

Nuno José Ribeiro Lourenço da Fonseca 

inscrito(a) nesta Ordem profissional com o número de membro 4717, tendo pelo menos 5 anos de experiência 

profissional, se encontra habilitado(a) a exercer a actividade de COORDENAÇÃO OE PROJECTO em Projectos em Geral 

em Obras de classe 5 ou superior, de acordo com o Anexo I a que se ref ere o n" 3 do artigo 4", da Lei n." 31/2009, de 3 de 

Julho. na redacção da Le1 n 4012015, de 1 de Junho. 

ARQUITECTOS 

Enquadramento legal: 

- N' 3 do artigo 4 da Lei n 31 /2009. de 3 de Julho. com as alterações Introduzidas pela Leln' 40/ 2015, de 1 de Junho - A coordenaçao do projecto 

111cumbe aos tétmcos quahficadosnos termos do anexo I à presente lei, que dela faz parte integrante 


