
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDE:NADOR DO PROJETO DE OPERACAO DE 
LOTEAMENTO/OBRAS DE URBANIZACAOJTRABALHOS DE REMODELACAO DE TERRENOS 

Artigo 10" do Dtlcli!IO·Lei n.• 555199, de16 de dezembro, com a re<llaCao dada pelo Demto-lei n.•136J2014, de 9 de setombro 

(a) Nuno - Gon!;alves, Arquiteto 

morador na 

, oontribuinte n.0 -

telefone E-maU 

inscrito na (b) Ordem dos Arquitetos 

sob o n.0 
- , declara, para efeitos do disposto no n.0 1 do Artigo 100 do Decreta-Lei n.0 555199, de 16 de 

dezembro, na redalfAo que lhe foi conferida pelo Decreta-Lei n.0 136120114, de 9 de setembro, que o projeto de que e coordenador, relative 

a (c) opera!;io de Loteamento 

localizada em (d) Avenida Fernando Pe58oa1 Parcela 3.21 

freguesia Parque das Na!;OeS 

foi (f) requerido 

, cujola (e) licenciamento 

por (g) Routine Fantasy- Unip1essoal, Lda. 

observa as normas tecnicas gerais e especlficas de constru<;ao, bem comc1 as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente (h) 

Plano de Urbaniza!;iO da Zona de lnterven~ao da Expo 98, com a red~ao publicado na Portaria 1130-8199, de 31 de dezembro; 

Plano de Pormenor 3 da Zona de lnterven~ao da Expo 98, com a redayao public ada no Aviso 11018/2017, de 22 de setembro 

e esta confonne com os pianos municipais ou intermunidpais de ordenamento do territ6rio aplicaveis a pretensao. 

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

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

Lisboa, fevereiro de 2020 

ln atru~Ots de pl'9enchlmento: 

(a) Nome e llablltt~ proflsslonal do coofdenooor do projeto 

(b) lndlcar assocJa<;ao pi'Jblba de natureza profissional, quMdo foro caso 

(c) lndi;ar a natureza da OJiera!;OO urbanlslica a realizar. OJieracOO de loteamento, obras de urbanizac;llo , b3biihos de l!!llOdetat;acl de terrenos 

(d) Locallulo;llo da obra (rua e numero de pollcia) 

(e) lndlcar se se 1ra1a de llcenclamento ou comun~ preVia 

(~ lndicar que fo/"reqlJerido' no caso dellcenclamenlo ou ·apresenlada' no caso de comun~ previ~l 

(g) lnd~ do nome e f1Nl{00a do mQOOIOOie I comunicante 

mediante 

(n) Oisaiminar, oosignadaroonte, as oonnas ~tas geraiS s especlfK:aS lle rons~lkl. os lnstruroonbS de gesttcl ~ o aiV3r3 Cle klte4mef11D ou a lnlomlal;3o IX'Bvla. ®anOO aptK:avefs, 
bem como lustlllcar lundamentadamente as raz6es da nao observancia de nonnas 1llcnlcas e l'l!gl.damenlanls nos casos pnlvislos no n • 5 do ArtlgllOO do IJecreto.Lei n • 555199, de 16 de 
dezembm, na red~ que lhe conferida ~Jell Deere to-Lei n.• 13612014, de 9 de setembm 

Notas: 

· Case nao sejam respeitadas todas as nonnas legaili e legulannente aplicaveis, tal poderll ser ressalvadlo no T811110 de Responsabilidad e ~stif!Cado na Uem6ria Oescriliva e JustifiCative 

• Nos termos dos ar1!gos 98' e 99' do Deaeto-Lel n.• 55Ml9, de 16 de dezembro, com a redac;ao dada pelo Oeaefo.Lei n. • 13612014, !le 9 !le setemlJo, as lalsas declar.r,;Oes dos autores das projelos 
no Termo !le Responsabllldade re lallvamente a observancia das normas tecnicas gerais e especifocas da coros1nJf;1io. bern IXlfrll das diSpcsi;6es legais e regulmlerrtares apllcaveis ao projeto 
ronstituem rontra-ordena;W, podendo determlnar san¢es acess6rias 

· Nos lermos do n.• 6 do art.'lO"e n.' 3 do artlgo 99', as san¢es aplicadas aos aulores do projeto sao c:armJiicadas il respediva assa:lar;8o prnjissional. quando foro caso 

· Quando se Indica a a&socia<;ao publica de natureza proflsslon(ll, a mesma do•e garantlr a quallfocat;llo clos ll!cnlcos pr.1 a taSpOnSabildade assumida (artigo ~· da Lei rf 31/2009, do 3 de fulhO, na 
redacJlO da lei n' 4012015, de I de junhO) 
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Seguro de Responsabilidade Civil de Arquitectos 

Ap6lice no (Policy n 102238174 I Allianz Certifi<:ado de Seguro (Certif Insurance n°) N" de lnscric;ao 7906 

Tomador do Seguro (Policy holder ) ORO EM DOS ARQUITECTOS - Sec~ao Regional Sui 

Nome do Segurado (Assured's Name ) 

Termo da anuidade (Termination of risk ) 31 Dezembro 2020 

limite de lndemnizar;ao (Indemnity Limit) 

Responsabilidade Civil Explorao;:ao(Third Party Liability) 

Responsabilidade Civil Profissional (ProfesslonallndemnitJt) 

Coberturas (Scope of Cover) 

EUR 25 000,00, por sinistro e anuidade 

EUR 25 000,00, por sinistro e anuidade 

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

Ambito Territorial (Territorial Scope ) 

Portugal. 

Franquia (Deductible ) Franquia 10% dos prejuizos inde?mnizaveis, num minimo de EUR 125,00 

Lisboa, 17 de dezembro de 2019 



SECCAO REGIONAL DO SUL 

Travessa do Carvalho , 23 

1249-003 Lisboa, Portugal 

T: +351 213 241 140 

CERTIDAO 

NUMERO 

10148/2019 

EMISSAO 

13-12-2019 

geral@oasrs.org 

www.oasrs.org 

F: +351 213 241 169 

VALl DADE. 

13-12-2019 a 13-06-2020 

ORD M DOS 
ARQUITECTOS 

Validac;ao de Documento 

N° Membro OA: 
-----~ 

Codigo de Valida!f3o: SDCEC47FF5612 
Para verificar a aulenticidade desle documento 
aceda a www.ordemdosarquitectos.pt, op9ao 
Validayao de Documentos' e introduza o numero 
de membro e o c6digo de validac;:ao acima 
indicados. 

A Ordem dos Arqu itectos, associa<;ao publica profissional, ao abrigo do Estatuto da Ordem dos Arquitectos 

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

Agosto de 2015, certifica que: 

Nuno Gonc;alves 

como numero de identifica<;ao civil - se encontra inscrito(a) nesta ordem profissional como 

numero de membra- desde 07/09/1998. 

Paula Torgal, arquitecta 

Presldente do Conselho Directlvo Regional do Sui 

ENQUADRAMENTO LEGAL PARA 0 EXERC[CIO DA PROFISSAO: 

-Lei n.0 31/2009, de 3 de Julho, alterada pel a Lei n.0 40/2015, de 1 de Junho e artigo 44.0 n.0 2 e n.0 3, da Lei n.0 113/2015, de 28 de Agosto, 
prime ira alteravao ao Estatuto da Ordem dos Arquitectos1 aprovado pelo IDecreto-Lei n.0 176198, de 3 de Julho,'() elaborar e apreciar estudos, 
projectos e pianos de arguitectura, e () intervir em estUdos, projecto:s , pianos e actividades de consultadoria, gestao, fiscaliza~;ao e 
airecgao de obras, planif•cacao, coordenacao e avaliagao, reportadas a edifica~o, urbanismo, concepgao e de.senho do quadro 
espaclal da vida da popula~tio, vlsando a fntegra~tAo harmonlosa da1s activldacfes humanas no territ6rlo, a valorlzac;ao do patrlm6nio 
construido e do ambiente' ; 

- Anexo Ida Lei n.0 3112009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n."40/2015, de 1 de Junho exercer a fun~;ao de coordenador de projecto em 
obras ate ao valor correspondents a classe 4 de alvara; 

• Anexo II da Lei n.0 3112009. de 3 de Julho, alterada pela Lei n." 4012015•, de 1 de Junho exercer a func;ao de director de obra em obras ate ao 
valor correspondents a classe 2 de alvara, com as excepc;Oes previstas n.o dito anexo; 

• Anexo II da Lei n.0 3112009, de 3 de Julho, alterada pela Lei 4012015, de! 1 de Junho exercer a func;ao de director de fiscalizac;ao de obra, 
em obras ate ao valor correspondente a classe 2 de alvara, com as excepy()es previstas no dito anexo; 

- Anexo IV da Lei n.0 31/2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei 4012015, die 1 de Junho exercer a func;ao como tecnico responsavel_pela 
condu~tAo da execuc;§o de trabalhos de especlaHdades em obras de dasse 6 de alvara , nas segulnles subcategories da categoria Edlflclos e 
patrlmonio construldo: Alvenarlas, rebocos e assentamento de cantarias, Estuques, pinturas e outros revestimentos, Carpintarias, Traba lhos em 
perfis nao estruturais, lnstalayoes sem qualificac;ao especifica, Restauro 1:le bens imoveis hist6rico-artlsticos, Armaduras para betao armado, 
Cofragens, lmpermeabilizal((ies e isolamentos; 

- Decreto-Lei n.0 11812013j de 20 de Agosto , por interpre!ayao conjugada como disposto na Lei n.0 31 /2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n.0 

40/2015. de 1 de Junho e aborar estuaos de comportamento termico ;; 

-Decreta- Lei n.0 22012008, de 12 de Novembro, na redacc;:ao dada pelo Decreto-Lel n° 224/2015, de 9 de Outubro preencher as flchas de 
seguranc;:a e elaborar projectos de seguranc;a contra incendios em edificios(conforme decisao do Ac6rdao n.0 319/2018, de 10 de Julho): 

- Artigo 18.0
, n.0 2, do Decreto-Lei n.0 27312003

1 
de 29 de Outubro, por int:erpretayao conjugada como disposto na Lei n." 31/2009, de 3 de Julho, 

alterada pela Lei n.0 40/2015. de 1 de Junho e aborar pianos de segurom~;a e saude; 

- Decreto-Lel n.0 17812006, de 5 de Setembro e Decreta-Lei n." 46/2008, de 12 de Marya - plano de preven~tao e gestao de res iduos de 
construc;ao e demolic;:ao; 

- Porta ria n.0 11312015, de 22 de Abril - elaborar pianos de a cess ibilida des. 


