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

Artigo 10" do Decreto-Lei n.• 555f99, de 16 de dezembro, oom a r~dada pelo Oeaeto-lei n.0 136/2014, da 9 de seternbro 

(b) Nuno-Goncalves. Arquiteto 

morador na 

c6digo postal 

telefone telem6vel -

inscrito na (c) Ordem dos Arquitetos 

, contribuinte n.• 

E-mail····l@@gmail.com 

sob o n.• - . declara. para efeltos do disposto no n.• 1 do Artigo 100 do Decreto-Lei n.• 555/99, de 16 de 

dezembro, na redac;ao que lhe foi conferida pelo Decreta-l ei n.• 136/2014, de 9 de setembro, que o projeto de (a) loteamento 

de que e autor , relativo a obra de (d) ope~o de loteamento 

localizada em (e') Avenida Fernando Pessoa, Parcela 3.21 

freguesia Parque das Na~Oes 

foi (g) requerido 

, cujo/a (f) licenciamento 

por (h) Routine Fantasy · Unlpessoal, Lda. 

observa as normas tecnicas gerais e especificas de construc;ao, bern como as normas legals e regula men tares aplicaveis, desig nadamente (i) 

Plano de Urbanizacao da Zona de lntervencao da Expo 98, com a redacao publicado na Portaria 1130-B/99, de 31 de dezembro; 

Plano de Pormenor 3 da Zona de tnterven~ao da Expo 98, com a redacao publicada no Aviso 11018/2017, de 22 de setembro 

e esta conforme com os pianos municipals ou irttermulllicipais de ordenamento do territ6rio aplicaveis a pretensao. 

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

e que a oper~ao urbanistica respeita os limites constantes na 

Usboa, fevereiro de 2020 

(a) ldentificayao de qual o tipo de operacao urbanislica, projeto de arquiletura ou de especialidade em queslilo 

(b) Nome e hab~l~ilo profossional do aulor do projelo 

(c) lndlcar ~publica de natureza profisslonal, quando ror o caso 

(d) lndlcar a natureu! da operacao lttlanlslica a reallzar (definii;Oes constaotes no art • 'l' do Decre~L~ n.• 555ol99, de 16de delemtro, com a redaf;ao dada pelo ~Lei n.• 136/2014, de 9 de 
setembro) 

(e) Locau~ da obra (rua e numero de pol Ida) 

(f) tndlcar se se trata de licenciamento ou comunk;acao ~evia 

(g) lndicar que fol •requerido· no caso de licenclamento ou ·apresentada' oo caso de oomunica<;OO previa 

(ll) toolcar;ao do nome e· morada do requerenteJcOmutlicante 

(I) Olsafmlnar, deslgnadamenle, as nonnas tl\cnlcas gerais e especlllcas de oonstrul)ilo, os lnstrumentos de gesUo leiTblal, o 1JNri de IOieaflletiiiO ou a lnimna030 trt'lla. quando apllcavels,bem 
como iustificar fundamentadamente as razlles da nao obselvancia de normas tacnlcas e regulamentares nos casos preY1$10S ro Artigo 1 r!', n. • 5 do Oecre~Lei n.• 555199, de 16 de dezemlro, 
na reda<;llo que the oomerida pekl Decreto-L.ei n.•· 13612014, de 9de setembro 

Notas: 

- Caso nao sejam respeitadas lodas as notmas legais e regu~nie apllcavels, lal podera ser ressatvado no Termo de Responsabilldade e ]ustkado na Mem6ria Descr!tiva e Justificab'va 

-Nos lermos dos artigos 98" e 99" do Oecre~Lel n.• 555199, de 16 de derembro, wm a red~ dada pelo Oeaelo-L.et n."13612014, de 9 de setembro, as tasas dedara¢es dos autores dos projetos 
oo Tenno de Responsabilldade relab'vsmenlll a obselvMcia das normas tecnicas gera.s e especlficas da ~. bem a>mo das dlsposi;(les legais e regvtamentares apicawls ao projelo 
constituem contra-ordena<;llo. podendo determinar sao¢es acessanas 

·No.~ termos no 1111.' 100. n.• 6 e no artigo99, n.• 3, as san¢es 8jllicadas aos autores do projeto ~ <:emuM:adas a I1!Sjll!di¥8 assoc:iwyilo profissionlll, quando foro c;aso ~ 
• Quando se Indica a assoei<JCOO pitblica de nallireu profiSSiona!. a mesma deve garanUr a qualifical;ilo dos ll'icnicos p;n a respot1SIIbilidade assumida, em 111rmos de elallora<;llo de projetos ., 

(artigo 4• da Let n' 3112009. de 3 de julho, na redac3o da Lei n• 4012015, de 1 de ]unhO) ~ 
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Seguro de Responsabilidade Civil de Arquitectos 

A~lice no (Policy nD) 202238274 I Allianz Certificado de Seguro (Certif fn..,urance n°) N" de lnscri~ao 7906 

Tomador do Segura (Policy holder) ORDEM DOS ARQUITECTOS • Seo;ao Regional Sui 

I ARQ. Nome do Segurado (Assured's Name ) 

Termo da anuidade (Term;nation of risk) 31 Oezembro 2020 

Limite de lndemnizat;:ao (Indemnity Limit) 

Responsabilidade Civil Explorac;:ao(Third Party Liability) 

Responsabilidade Civil Profissional (Professional Indemnity) 

Coberturas (Scope of Cover) 

EUR 25 000,00, por sinistro e anuidade 

EUR 25 000,00, por sinistro e anuidade 

De acordo com as Condir;:6es Particulares, Especiais e Gerais aplicaveis a este contrato. 

Ambito Territorial (Territorial Scope) 

Portugal. 

Franquia (Deductible) Franquia 10% dos prejuizos indemnizilveis, num minimo de EUR 125100 

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 

ORDEMDOS 
ARQUITECTOS 

Validac;ao de Documento 

N° Membro OA: - ..--------, 

Codigo de Valida!flio: SDCEC47FF5612 
Para verificar a autenticidade deste documento 
aceda a www.ordemdosarquitectos.pt, opyao 
Validayao de Documentos' e lntroduza o numero 
de membro e o c6digo de valida<;: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: 

Nuno 

como numero de identificagao civil - . se encontra inscrito(a) nesta ordem profissional como 

numero de membro~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 altera<;:ao ao Estatuto da Ordem dos Arguitectos1 aprovado pelo Oecreto-Lei n.0 176198, de 3 de Julho,'C) elaborar e apreciar estudos, 
projectos e pianos de arguitectura, e () intervir em esiUdos, proJectos, pianos e actividades de consultadoria, gestao, fiscaliza<;:ao e 
direc9ao de obras, planif•cacao, coordenacao e avaliayao, reportadas a edifica~o urbanismo, concepyiio e desenho do quadro 
espaclal da vida da popula9ao, visando a rntegra9ao harmonlosa das actividades ~umanas no territ6rlo, a valoriza9ao do patrim6nio 
construido e do ambiente'; 

- Anexo Ida Lei n.0 31/2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n.040/2015, de 1 de Junho exercer a fun<;:ao de coordenador de projecto em 
obras ate ao valor correspondente a classe 4 de alvara; 

- Anexo II da Lei n.O 31/2009. de 3 de Julho, alterada pela Lei n.0 40/2015, de 1 de Junho exercer a tun~rao de director de obra em obras ate ao 
valor correspondente a classe 2 de alvara, com as excep¢es previstas no dito anexo; 

- Anexo II da Lei n.0 31/2009, de 3 de J ulho, alterada pel a Lei 40/2015, de 1 de Junho exercer a fun~ao de director de fiscalizacao 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 .0 31/2009, de 3 de Julho. alterada pela Lei 40/2015, de 1 de Junho exercer a fun.;ao como tecnico responsavelpela 
condu!;lio da execu96o de trabalhos de especlalidades em obras de classe 6 de alvara, nas seguinles subcategorias da categoria Ediffcios e 
patrim6nio construldo: Alvenarlas, rebooos e assentamento de cantarias, Esluques, pinturas e outros revestimentos, Carpintarias, Trabalhos em 
perfis nao estruturais, lnstalayoes sem qualificac;;:io especifica, Restauro de bens imoveis hist6rico-artisticos, Armaduras para bet:io armada, 
Cofragens, lmpermeabilizao;:oes e isolamentos; 

- Decreto-Lei n.0 118/20131 de 20 de Agosto, por interpretac;;ao conjugada como disposlo na Lei n.0 3112009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n.0 

40/2015. de 1 de Junho e1aborar estuaos de comportamento termico: 

- Decreto-Lel n.0 220/2008, de 12 de Novembro, na redac<;:ao dada pelo Decreta-Lei n° 224/2015, de 9 de Outubro preenche1r as flchas de 
seguran<;:a e elaborar projectos de seguran9a contra incendios em edificios(conforme decisao do Ac6rd:io n.0 319/2018, de 10 de Julho); 

- Artigo 18.0 , n.0 2, do Decreto-Lei n.0 273/20031 de 29 de Outubro, por interpretayao conjugada como disposto na Lei n.0 31/2009, de 3 de Julho, 
alterada pela Lei n.<> 40/2015. de 1 de Junho e1aborar pianos de segun1n9a e saude; 

- Oecreto-Lel n.0 178/2006, de 5 de Setembro e Decreto-Lel n.0 46/2008, de 12 de Mar~- plano de preven9ao e gestao de residuos de 
constru~ao e demoli<;:ao; 

- Portaria n.0 113/2015, de 22 de Abril- elaborar pianos de acessibilidades. 


