
Modelo de 
Declaração de Responsabilidade e Autenticidade

Eu                                                1  , em conjunto com                                                    2  ,

e com  os  profissionais  técnicos,  DECLARAMOS,  sob  as  penas  da  lei  e  de

responsabilidade  administrativa,  civil  e  penal,  que  todas  as  informações  prestadas  a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, nos documentos, relatórios técnicos e

fotográficos,  estudos,  laudos,  Planta  Topográfica  Planialtimétrica,  Projeto  de

Movimentação  de  Terra,  Projeto  de  drenagem,  Projeto  Geotécnico,  Medidas  de

Prevenção e Controle de Erosão e Assoreamento, Memorial descritivo de Movimentação

de Terra, planta de localização, cálculo dos volumes envolvidos no presente processo de

solicitação  de  autorização  de  movimentação  de  terra  são  verdadeiras  e  contemplam

integralmente as exigências estabelecidas pela SMMA e que a falsidade, inexatidão ou

irregularidades das mesmas estão sujeitas às penas da lei.

Declaro ainda estar ciente de que é de inteira responsabilidade do(s) profissionais

por mim contratado(s) a adequação do projeto a legislação municipal, estadual e federal,

bem como  a  legislação  ambiental  vigente,  referente  a  emissão  da  Autorização  de

Movimentação de Terra e ainda, que estou ciente e de acordo com todos os documentos

técnicos apresentados pelo(s) profissional(ais) e, isento a Prefeitura Municipal de Suzano,

de quaisquer responsabilidades referentes ao tema.

Finalmente,  as  assinaturas  desta  declaração  substituem  as  assinaturas

digitais/eletrônicas  e  manuais nas  plantas  e  nos  demais  documentos,  relativos  ao

processo ____________________3. Por ser expressão da verdade Firma – se o presente.



Assinaturas

Responsável Legal 

________________________________________________________4

CNPJ/CPF:_______________________

Representante legal

________________________________________________________4

CNPJ/CPF:_______________________

Responsáveis Técnicos

_________________________4  ___________________________4 __________________________4

Lev. Topográfico Planialtimétrico

Nome:______________________
5

N°_________________________
6

Projeto de Terraplenagem

Nome:______________________
5

N°_________________________
6

Execução da Terraplenagem

Nome:______________________
5

N°_________________________
6

Obs.: Havendo outros profissionais envolvidos, estes deverão estar inclusos na relação
dos profissionais e respectivas assinaturas.

Suzano, ____ de ___________ de 20_____

1 Colocar o nome do responsável legal
2 Colocar o nome do Responsável pelo Processo
3 Colocar o número do processo administrativo 
4 Assinatura
5Colocar o nome do responsável técnico que emitiu a ART/TRT/RRT
6Colocar o número da ART/TRT/RRT


