
 
 
 
 

CÁPITULO 4 
DECLARAÇÕES 
 
Seção 4.A - Modelo de declaração de movimento de terra 
 

DECLARAÇÃO 
 
Referente ao processo n° (Informar número do processo administrativo) 
SQL: 
 
(Nome do responsável técnico), inscrito no CREA/CAU sob n° (Número), 
responsável técnico pela obra e (Nome do proprietário ou possuidor), CNPJ/CPF 
sob n° (Número do documento do proprietário ou possuidor), 
proprietário/possuidor do imóvel, declaram que a realização do movimento de 
terra será em conformidade com o que estabelecem as Normas Técnicas 
cabíveis. Declaram, ainda, que a terra será emprestada de terrenos particulares 
com a devida anuência do proprietário do terreno ou dispostas em terrenos 
regularmente licenciados como de destinação de resíduos inertes com a devida 
classificação, nos termos da legislação em vigor. 
 
São Paulo, (Data da assinatura) 
 
 
(Assinatura do Responsável Técnico pela Obra) 
Responsável Técnico pela Obra 
CREA/CAU n°  
ART/RRT 
 
 
(Assinatura do proprietário ou possuidor do imóvel) 
Proprietário ou Possuidor do imóvel 
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Seção 4.B - Modelo de declaração de movimento de terra com imóvel 
contaminado ou potencialmente contaminado 
 

DECLARAÇÃO 
 
Referente ao processo n° (Informar número do processo administrativo) 
SQL: 
 
(Nome do responsável técnico), inscrito no CREA/CAU sob n° (Número), 
responsável técnico pela obra e (Nome do proprietário ou possuidor), CNPJ/CPF 
sob n° (Número do documento do proprietário ou possuidor), 
proprietário/possuidor do imóvel, declaram que, o pedido de Alvará de Edificação 
Nova e ou Reforma com movimento de terra, enquadrado como contaminados ou 
potencialmente contaminados, teve seu plano de intervenção aprovado por 
SVMA/DECONT através do processo administrativo n° (Informar número do 
processo); garantem que o movimento de terra respeitará a classificação e a 
disposição dos resíduos em consonância com o estabelecido por este Plano de 
Intervenção aprovado pelo órgão ambiental competente nos termos da legislação 
em vigor. 
 
São Paulo, (Data da assinatura) 
 
 
(Assinatura do Responsável Técnico pela Obra) 
Responsável Técnico pela Obra 
CREA/CAU n°  
ART/RRT 
 
 
(Assinatura do proprietário ou possuidor do imóvel) 
Proprietário ou Possuidor do imóvel 
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Seção 4.C - Modelo de declaração para licenciamento da instalação de 
equipamento no alvará de execução 
 

DECLARAÇÃO 
 
Referente ao processo n° (Informar número do processo administrativo) 
SQL: 
 
(Nome do responsável técnico), responsável técnico, inscrito no CREA/CAU sob 
n° (Número) com endereço comercial na (Informar endereço comercial), infra-
asssinado, declara em atendimento à Lei n° 16.642, de 9 de maio de 2017, e 
Decreto n° 57.776, de 7 de julho de 2017, que os equipamentos (Mecânicos de 
transporte permanente; tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível e 
equipamentos afins; do Sistema Especial de Segurança da edificação) atenderão 
às NTOs e demais disposições da legislação em vigor, e serão objetos do 
Cadastro e Manutenção de Equipamentos. 
 
São Paulo, (Data da assinatura) 
 
 
(Assinatura do Responsável Técnico pela Obra) 
Responsável Técnico 
CREA/CAU n°  
ART/RRT 
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Seção 4.D - Modelo de declaração de impraticabilidade técnica de atendimento às 
condições de acessibilidade 
 

DECLARAÇÃO 
 
Referente ao processo n° (Informar número do processo administrativo) 
SQL: 
 
(Nome do responsável técnico), inscrito no CREA/CAU sob n° (Número), 
responsável técnico pela obra e (Nome do proprietário ou possuidor), CNPJ/CPF 
sob n° (Número do documento do proprietário ou possuidor), 
proprietário/possuidor do imóvel, declaram a impraticabilidade do atendimento da 
adaptação da edificação no tocante a (especificar os itens) conforme memorial 
técnico justificativo das obras propostas, nos termos do item 3.1.24 da NBR 9050 
ou Norma Técnica que a suceder. 
 
São Paulo, (Data da assinatura) 
 
 
(Assinatura do Responsável Técnico pela Obra) 
Responsável Técnico pela Obra 
CREA/CAU n°  
ART/RRT 
 
 
(Assinatura do proprietário ou possuidor do imóvel) 
Proprietário ou Possuidor do imóvel 
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