
TERMO DE COMPROMISSO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO E EX ECUÇÃO DE OBRA  
 
Na condição de Autor do Projeto DECLARO , para todos os fins, que tenho pleno conhecimento de 
que o presente projeto relativo à construção, ampliação, reforma e/ou restauro da edificação está 
sendo aprovado APENAS  em relação à legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e aos 
parâmetros urbanísticos relevantes, estabelecidos na legislação vigente. DECLARO , também, que 
o mesmo atende a todas as exigências das legislações Municipais, Estaduais, Federais e Normas 
Técnicas Brasileiras, e ASSUMO toda a responsabilidade pela elaboração do projeto, inclusive 
quanto à segurança, quanto às normas relativas ao direito de vizinhança o que inclui os 
afastamentos das divisas, assim como as demais responsabilidades decorrentes do não 
cumprimento das legislações vigentes. 
 
                     Na condição de Responsável Técnico pela execução da obra DECLARO , para todos 
os fins, que tenho pleno conhecimento de que a presente obra relativa à construção, ampliação, 
reforma e/ou restauro da edificação será executada de acordo com o projeto aprovado. 
 
                     DECLARO , também, que o mesmo atende a todas as exigências das legislações 
Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, e ASSUMO toda a 
responsabilidade pela execução da obra contratada, inclusive quanto a segurança, quanto às 
normas relativas ao direito de vizinhança o que inclui os afastamentos das divisas, assim como as 
demais responsabilidades decorrentes do não cumprimento das legislações vigentes. 
 
                     DECLARAMOS  estar cientes de que as responsabilidades poderão ser cumuladas na 
esfera civil, penal e administrativa, decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros, e ainda estar 
cientes de todas as sanções previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal entre outras, as 
constantes nos seguintes artigos: Código Penal, artigos 184, 250, 254, 255, 256, 299, 317, 333; 
Código Civil artigos 186, 187, 927 e 618; Leis Federais nºs 5.194/1966, 6.496/1977 e 12.378/2010, 
Lei Complementar n° 46, de 26 de maio de 2011 e Lei Complementar n° 28, de 27 de junho de 
2008, além do Código de Defesa do Consumidor. 
                 

Pato Branco, _____ de ____________________ de________  

 

 

_________________________                                     _____________________________ 

Assinatura do Autor do Projeto                                     Assinatura do Responsável Técnico 

(com firma reconhecida)                                                         (com firma reconhecida) 

 

 

______________________ 

Ciência do Proprietário 
(com firma reconhecida) 


