
 

  TERMO DE RESPONSABILIDADE

 
Pelo presente Termo de Responsabilidade Técnica e Conclusão de Obra, eu,

NOME DO ENGENHEIRO OU ARQUITETO
registro no CREA/CAU sob

XXXXXXXXXXXX, CPF número XXXXXXXXXXX

vigentes, bem como demais
fiel cumprimento do Projeto
recuos, taxa de ocupação,
conformidade com o projeto aprovado. Assumimos também a total responsabilidade
pela segurança quanto a estabilidade, ao desempenho
edificação, inclusive no 
quanto ao passeio público (calçada),
275/2017, NBR 9050 - Acessibilidade
equipamentos urbanos, Decreto
10.048/2000, e 10.098/2000,
a promoção da acessibilidade
mobilidade reduzida, Lei 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
respectivas leis complementares
substituir e tambem quanto a

Cadastro 

Endereço 

XXXXXXX 

RUA XXXXXXXXXXXXXX Nro XXXXXX

Lote xx Quadra

 
 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente TERMO.

Brodowski, XX de XX de XXXX. 

 
 

 
XXXXXXXXX 

Eng. Civil /Arq. 

CREA - XXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO

Pelo presente Termo de Responsabilidade Técnica e Conclusão de Obra, eu,
NOME DO ENGENHEIRO OU ARQUITETO, CPF número XXXXXXX, (

sob o número 5070527000, e o 

XXXXXXXXXXX, declaramos, nos termos das Leis Municipais 

demais cominações legais, assumindo a 
Projeto Aprovado, atestando que os índices

recuos, taxa de ocupação, área permeável, altura da 
conformidade com o projeto aprovado. Assumimos também a total responsabilidade
pela segurança quanto a estabilidade, ao desempenho 

 que se refere à acessibilidade,
público (calçada), conforme Lei Municipal

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos, Decreto Federal 5296/2004 - que regu
10.048/2000, e 10.098/2000, que estabelece normas gerais e

acessibilidade das pessoas portadoras 
 Federal 13146/15, que Institui

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
complementares e regulamentações ou 

tambem quanto ao plantio de árvores. 

XXXXXX 

Quadra xxxx Bairro XXXXX 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente TERMO. 

 

NOME PROPRIET

CPF PROPRIET

 

CONCLUSÃO DE OBRA  

Pelo presente Termo de Responsabilidade Técnica e Conclusão de Obra, eu, 
, (Eng. Civil OU ARQ.), 
 proprietário Sr./Sra. 

, declaramos, nos termos das Leis Municipais 

 responsabilidade pelo 
índices urbanísticos como: 
 edificação, estão em 

conformidade com o projeto aprovado. Assumimos também a total responsabilidade 
 e à salubridade da 

acessibilidade, tanto internamente 
Municipal Complementar 

edificações, mobiliário, espaços e 
que regulamenta as Leis 

e critérios básicos para 
 de deficiência ou com 

Institui a Lei Brasileira de 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e suas 
 as que venham lhes 

 

NOME PROPRIETÁRIO                                                                                                                                                                                   

CPF PROPRIETÁRIO 


