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PROJETO DE REPACELAMENTO- PARCELA 3.21 

YERMO DE RESPONSABILIDADE DO TECNICO DO PROJETO DAS OBRAS DE 

URBANIZA~AO: 

Atendendo a que este projeto e referente ao Projeto de Reparcelamento da Parcela 3.21, no 

Parque das Na<;oes, em que a Parcela ja se encontra infraestruturada e as obras de urbaniza<;ao 

j6 realizadas, nao foi realizado projeto de obras de urbaniza<;ao. 

Lisboa, fevereiro de 2020 
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Seguro de Responsabilidade Civil de Arquitectos 

Ap6lice no (Policy n D) 202238274 I Allianz Certificado de Seguro (Certif. Insurance n°) N• de lnscric;:ao 7906 

Tomador do Seguro (Policy holder) ORDEM DOS ARQUITECTOS- Secc;ao Regional Sui 

Gonc;alves, ARQ. Nome do Segurado (Assured's Name ) 

Termo da anuidade (Termination of risk) 31 Dezembro 2020 

limite de lndemnizac;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 Condic;6es Particulares, Especiais e Gerais apliciweis a este contrato. 

Ambito Territorial (Territorial Scope) 

Portugal. 

Franquia (Deductible) Franquia 10% dos prejufzos indemnizaveis, num minimo de EUR 125,00 

Lis boa, 17 de dezern bro de 201 9 



SEC<;AO 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 
AROUITECTOS 

Valida~ao de Documento 

N° Membro OA:-

C6digo de Validagao: SDCEC47FF5612 
Para verificar a autenticidade deste documento 
aceda a www.ordemdosarquitectos.pt, opyao 
'Validayao de Documentos' e introduza o numero 
de membro e o c6digo de validac;ao acima 
indicados. 

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

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

Agosto de 2015, certifica que: 

Nuno lves 
com o numero de identificagao civil - . se encontra inscrito(a) nesta ordem profissional com o 

numero de membro- desde 07/09/1998. 

Paula Torgal, arquitecta 

Presidente do Conselho Directivo Regional do Sui 

ENQUADRAMENTO LEGAL PARA 0 EXERC[CIO DA PROFISSAO: 

-Lei n.0 31/2009, de 3 de Julho, alterada pela 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 alterac;ao ao Estatuto da Ordem dos Arguitectos, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 176/98, de 3 de Julho,'() elaborar e apreciar estudos, 
projectos e pianos de arguitectura, e (\ intervir em estudos, projectos, pianos e actividades de consultadoria, gestao, fiscaliza9ao e 
direc9ao de obras, planif1ca'iao, coordena9ao e avaliac;ao, reportadas a edificagao, urbanismo, concepgao e desenho do quadro 
espacial da vida da populac;ao, visando a mtegrac;ao harmon1osa das actividades humanas no territ6rio, a valorizac;ao do patrim6nio 
construido e do ambiente'; 

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

- Anexo II da Lei n.0 31/2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n.0 40/2015, de 1 de Junho exercer a fun9ao 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.0 31/2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei 40/2015, de 1 de Junho exercer a fun9ao de director de fiscaliza9ao 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 func;ao como tecnico responsavel pel a 
condu9ao da execu9ao de trabalhos de especialidades em obras de classe 6 de alvara, nas seguintes subcategorias da categoria Edificios e 
patrimonio construido: Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias, Estuques, pinturas e outros revestimentos, Carpintarias, Trabalhos em 
l)erfis nao estruturais, lnstalac;oes sem qualificac;ao especifica, Restauro de bens imoveis hist6rico-artisticos, Armaduras para betao armado, 
Cofragens, lmpermeabilizay6es e isolamentos; 

- Decreto-Lei n.0 118/2013
1 

de 20 de Agosto, por interpretac;ao conjugada como disposto na Lei n.0 3112009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n.0 

40/2015, de 1 de Junho e1aborar estudos de comportamento termico; 

- Decreto-Lei n.0 220/2008, de 12 de Novembro, na redac9ao dada pelo Decreta-Lei n° 224/2015, de 9 de Outubro preencher as fichas 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.0 273/2003
1 

de 29 de Outubro, por interpretac;ao 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 seguranc;a e saude; 

- Decreto-Lei n.0 178/2006, de 5 de Setembro e Decreto-Lei n.0 46/2008, de 12 de Marc;o- plano de preven~ao e gestao de residuos de 
construc;ao e demoli9ao; 

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


