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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E 

RESPONSABILIDADE 
 

I) PROPRIETÁRIO(A): NOME COMPLETO, RG, CPF, PROFISSÃO, 

ESTADO CIVIL, ENDEREÇO, E-MAIL, TELEFONE; 

II) RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOME COMPLETO, RG, CPF, PROFISSÃO 

+ NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO RESPECTIVO CONSELHO, 

ENDEREÇO, E-MAIL, TELEFONE; 

III) IMÓVEL: terreno urbano situado em Itapoá (SC) constituído pelo LOTE 

XX da QUADRA XX do Loteamento denominado XXX, com demais 

características constantes na matrícula imobiliária XXX do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de XXX, cadastro público municipal 

XXX; 

IV) Responsabilidade Técnica pela elaboração/execução do projeto de 

construção sobre o IMÓVEL: Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) XXX ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) XXX. 

 

Considerando que o PROPRIETÁRIO qualificado no item “I” pretende edificar sobre 

o terreno de sua propriedade (item “III”) e para tanto, contratou os serviços 

profissionais do RESPONSÁVEL TÉCNICO, qualificado no item “II”, cuja vinculação 

dá-se através da RRT ou ART constante no item “IV”, as partes declaram estar 

cientes da necessidade de atendimento das seguintes leis, instruções normativas e 

regulamentações: 

a) Lei Complementar Municipal nº 48/2016 – Institui o Plano Diretor 

Municipal; 

 b) Lei Complementar Municipal nº 49/2016 – Institui o Código de Obras do 

Município de Itapoá; 

c) Lei Complementar Municipal nº 50/2016 – Institui o Código de Posturas do 

Município de Itapoá; 

d) Lei Municipal nº 676/2016 – Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação 

do Solo Urbano do Município de Itapoá; 

e) Lei Municipal nº 847/2019 – Altera a Lei Municipal nº 676, de 29 de 

setembro de 2016; 

f) Lei Municipal nº 679/2016 – Dispõe sobre a delimitação do Perímetro 

Urbano do Município de Itapoá; 
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g) Lei Municipal nº 680/2016 – Dispõe sobre a circulação, transporte, e 

mobilidade para o Município de Itapoá; 

h) Lei Municipal nº 682/2016 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins 

Urbanos no Município de Itapoá; 

i) Decreto Municipal 4528/2020 – Regulamenta o Art.90 da LCM 005/2003 

com relação ao Sistema de Tratamento de Efluentes; precisa regulamentar 

novamente esse decreto; 

j) NBR 13969/1997 – Tanques sépticos: Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação; 

k) NBR 7229/1993 – Projeto, construção e operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos; 

l) Lei Municipal nº 065/2001 – Cria Procedimentos para a Regularização de 

construções já existentes que estão em desacordo com a legislação em vigor; 

m) NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

n) IN-001-CBMSC – Procedimentos Administrativos: Processos Gerais de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico. (Parte 1 e Parte 2); 

o) Decreto nº 9.451/2018 – Regulamenta o art. 58 da Lei nº13.146, de 6 de 

julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

p) Normas CELESC e; 

q) Itapoá Saneamento. 

Os aqui signatários declaram ainda que: 

r) A não atenção as exigências previstas anteriormente, e em outras que 

possam se fazer necessárias por força de Lei, na elaboração do projeto e/ou na 

execução da obra, são de exclusiva e inteira responsabilidade do RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, isentando a Prefeitura de Itapoá de qualquer responsabilidade, presente 

ou futura, em razão de negligência, imperícia, imprudência ou má-fé; 

s) A qualquer tempo, se encontrado erro na elaboração e/ou execução do 

projeto que seja passível de saneamento, o PROPRIETÁRIO será notificado para 

que o faça, sem prejuízo da aplicação das multas e sanções previstas em Lei; 

t) A qualquer tempo, se encontrado erro na elaboração e/ou execução do 

projeto que não seja passível de regularização, o PROPRIETÁRIO será 

primeiramente notificado e posteriormente poderá sofrer as demais sanções 

previstas em legislação vigente.  
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u) Toda e qualquer irregularidade identificada ficará gravada junto ao 

cadastro do IMÓVEL perante a Prefeitura de Itapoá, inclusive eventuais 

lançamentos de débitos provenientes de multas. 

 

Estando em pleno gozo de suas faculdades mentais e declarando que leram e 

compreenderam com o que aqui DECLARAM, as partes assinam o presente, se 

responsabilizando civil e criminalmente pelo que foi dito. 

 

Itapoá (SC), XX de XXX de 20XX 

 

 

____________________________  ____________________________ 

PROPRIETÁRIO     RESPONSÁVEL TÉCNICO 


