
Prefeitura Municipal de Suzano 
Estado de São Paulo 

 

1
9
4
9

1
9
1
9

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

Eu, _______________________________________________ 1, portador (a) do documento de identidade RG 

nº_______________ e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob o no __________________, proprietário 

(a) do imóvel localizado à __________________________________2, ____________3, ________4, _________5, 

inscrito no Cadastro de Imóveis do município de Suzano sob o nº ___________________6 e, inscrito no Cartório de 

Registro de Imóveis (CRI) sob o número de Matrícula ________________, DECLARO para os DEVIDOS FINS que o 

projeto proposto pelo __________ 7 __________________8 __________________9 POR MIM CONTRATADO, 

responsável pela APROVAÇÃO DO PROJETO atende à legislação urbanística e ambiental vigente, bem como as 

normas técnicas de arquitetura e engenharia e, ainda, que ESTOU CIENTE e de ACORDO com todos os DOCUMENTOS 

TÉCNICOS apresentados pelo profissional. 

 

DECLARO ESTAR CIENTE de que é de inteira responsabilidade do profissional por mim contratado a adequação do 

projeto às normas edilícias, urbanísticas e ambientais e, a especificação técnica dos elementos e componentes 

construtivos empregados na execução da obra e o desempenho da edificação quanto às condições mínimas de uso, 

segurança, conforto, salubridade, acessibilidade e durabilidade e, ISENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, 

DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES REFERENTES AO TEMA. 

 

DECLARO SEREM VERDADEIRAS todas as informações apresentadas pelo profissional por mim contratado, por meio 

de documentos, textos ou desenhos, e que a falsidade, inexatidão ou irregularidade das mesas estão sujeitas às penas 

da Lei. DECLARO ainda, ESTAR CIENTE de que no ato da emissão do ALVARÁ DE OCUPAÇÃO, quando for o caso, a 

PREFEITURA realizará vistoria técnica na qual serão observados todos os parâmetros exigidos pela legislação 

independentemente de estarem ou não presentes em planta e, que a inconformidade com tais parâmetros acarretará 

na NÃO EMISSÃO DO REQUERIDO ALVARÁ até que as inconformidades sejam sanadas. 

 

A assinatura desta declaração substitui à assinatura eletrônica/ digital nas Plantas / Desenhos relativas ao Protocolo 

nº ______________________10. Por ser expressão da verdade FIRMAMOS o presente. 

 

Suzano, ___ de ________ de 20___ 

 

________________________________ _________________________________ 

Nome do Proprietário da Área Nome do Profissional Responsável 
 

Os Termos e Declarações, a serem apresentados à Prefeitura devem ser elaborados pelos interessados em papel próprio, podendo-

se utilizar papel timbrado da empresa quando for o caso (não utilizar o brasão da Prefeitura).  

Este documento é um modelo que contém as informações mínimas exigidas pela Prefeitura. 

                                                           
1 Colocar nome completo do proprietário (a). 
2 Nome da Rua. 
3 Nome do Bairro. 
4 Número do Lote. 
5 Número da Quadra. 
6 Número da Inscrição Cadastral. 
7 Colocar se é Arquiteto ou Engenheiro. 
8 Nome do profissional. 
9 Colocar número da carteira profissional. 
10 Colocar número do Protocolo da solicitação. 


