
ANEXO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

(DECRETO MUNICIPAL Nº 6.036, DE 13 DE AGOSTO DE 2021)

Nós abaixo assinados, na condição de proprietário (s), autor (es) do projeto e responsável (eis) técnico(s) pela obra a ser

aprovada de propriedade de ________________________________, situada à Rua / Av.

____________________________________________, nº______, Lote____, Quadra_______, do Loteamento

________________________________________________, cadastrado sob a sigla nº _________________________,

DECLARAMOS que:

1- O projeto em apreço, bem como sua execução atenderão às exigências da Lei Complementar nº 09, de 16 de

dezembro de 2008 e suas alterações, do Decreto Estadual nº 12.342, de 27 de setembro de 1978 e suas alterações, da

Portaria CVS - Centro de Vigilância Sanitária vigente e da NBR 9050;

2- Estamos cientes que a observância e cumprimento das disposições relativas à edificação estabelecidas pela

legislação municipal, estadual e federal vigentes ficarão sob a total responsabilidade dos profissionais autores do

projeto e dirigentes técnicos;

3- São de inteira responsabilidade do autor do projeto, do responsável técnico e do proprietário o cumprimento da

legislação vigente, no que diz respeito à necessidade de aprovação dos projetos junto aos órgãos públicos -

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CETESB, Corpo de Bombeiros, CONDEPHAAT, D.E.R, GRAPROHAB, entre outros,

caso necessário;

4- Estamos cientes de que quando da solicitação do Habite-se será apresentado o Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros- AVCB ou CLCB- Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros- CLCB;

5- Estamos cientes de que o Alvará de Construção, Regularização ou Legalização bem como o Habite-se não implicam

em autorização para o funcionamento ou exercício de qualquer atividade antes da expedição do Alvará de

Funcionamento;

6- Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações prestadas neste Termo de

Responsabilidade e no projeto apresentado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

_______________________________________

Proprietário

____________________________________

Autor do Projeto

Nome:

CREA/CAU nº

ART/RRT:

______________________________________

Resposnável Técnico da Obra

Nome:

CREA/CAU nº

ART/RRT:


