
Prefeitura Municipal de
Jaguaré

Estado do Espírito Santo
Secretária Municipal de Obras e

Serviços Urbanos

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PARA AUTORIZAÇÃO DE PEQUENAS
OBRAS E/OU PEQUENAS REFORMAS.

USO / 
ATIVIDADE :______________________________________________________________________

ENDEREÇO 
OFICIAL:___________________________________________________________________

Na condição de AUTOR DO PROJETO DE PEQUENA REFORMA E/OU PEQUENA OBRA, 
declaro , sob as penas da lei, que o projeto elaborado atende todas as exigências do Código de Obras, 
legislação correlata e ás Normas Técnicas, bem como não implica em reconstrução ou acréscimo de área 
construída que ultrapasse 20 m² (vinte metros quadrados) destinadas à habitação, e área de construção igual 
ou inferior a 60 m² (sessenta metros quadrados) relacionados nos incisos I,II e III do ART.20, da seção II do 
Código de Obras da Lei Complementar n° 1.188, de 02 de outubro de 2014.

Na condição de  RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PEQUENA REFORMA, declaro, sob as penas da
lei, que a obra será executada em conformidade com o projeto elaborado pelo autor aqui declarado, com o
Código  de  Obras  e  com  as  Normas  Técnicas,  inclusive  àquelas  relativas  à  estabilidade,  segurança  e
salubridade.

Na condição de  TITULAR DO IMÓVEL declaro, sob as penas da lei,  que a obra de pequena reforma
somente será iniciada após a autorização do Município e será executada em conformidade com a legislação
vigente.

Declaramos  ainda,  estar  ciente  de  que  as  responsabilidades,  em  função  de  omissão,  desconformidade,
inverdade ou descumprimento dos termos desta declaração, poderão ser cumuladas na esfera administrativa,
civil e penal, ficando os responsáveis sujeitos ás sanções legais entre elas aquelas previstas no Código Civil
Brasileiro, Código Penal, em especial aquelas previstas no artigo 299 (crime de falsidade ideológica), Leis
Federais n° 5.194/1966, 6.496/1977 e 12.378/2010.

  Jaguaré, _____ de ____________________ de __________.

_______________________________________                               _________________________________
Autor(es) do projeto                                                                           Titular do imóvel
Nome:                                                                            Nome: 
N° Registro Profissional:

______________________________________



Responsável técnico
Nome:
N° Registro Profissional:


