
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS 

Avenida Itu 400 anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu – São Paulo 
Telefone:- (11) 4886-9600 

 

Declarações para projetos comerciais, de prestação de serviços, industriais ou institucionais. 
 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE ESTAR NA FOLHA DE PROJETO 

 
1) Declaro para fins de obtenção do alvará de utilização que as instalações de saneamento básico da 

obra atenderão os incisos I a VI do artigo 12 do Decreto Estadual 12342/78 (Código Sanitário) e as 
NBR pertinentes, ficando sujeito à interdição do imóvel e às infrações, penalidades e proibições 
previstas em Lei, caso se constate desobediência à legislação, isentando de responsabilidade a 
concessionária de água e esgoto de Itu quanto a possíveis danos causados ao imóvel, recaindo sobre 
os proprietários e os responsáveis técnicos da obra as responsabilidades civil e criminal.  
 

2) Declaro que a responsabilidade pelo atendimento ao Código Sanitário Estadual é de 
responsabilidade do autor, do responsável técnico e do proprietário do projeto e da obra. 
 

3) Declaro para fins de obtenção do alvará de utilização que a madeira utilizada/reutilizada na obra tem 
origem e procedência legal, não sendo originária de desmatamento clandestino, conforme a Lei 
Municipal 1080/09. 
 

4) Comprometo-me a manter o mínimo de área permeável estipulado para a zona em que se encontra 
o imóvel, conforme os artigos 81 e 82 da Lei Municipal 2/10. 
 

5)  Comprometo-me a seguir as orientações da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente em relação ao 
plantio de árvores, conforme a Lei Municipal 720/06. 
 

6) Declaro que, por ocasião da solicitação do alvará de utilização ou alvará de funcionamento será 
apresentado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.  Declaro também que, caso se trate de 
atividade que caracterize polo gerador de tráfego, conforme o artigo 58 da Lei Municipal 2/10, ou se 
exigido pelo Departamento Municipal de Trânsito, será apresentado projeto de sinalização de 
trânsito e comprovação de sua implantação no local. 
 

7) Declaro que serão obedecidos o artigo 41 da Lei Federal 10741/03 (Estatuto do Idoso) e as Leis 
Municipais 618/05 e 2/10, em relação às vagas de estacionamento.  Declaro também que, quando 
da solicitação do alvará de funcionamento para quaisquer atividades a serem desenvolvidas no 
imóvel, serão atendidas as reservas de vagas, conforme a Lei Municipal 2/10 e suas alterações. 
 

8) Declaro que serão obedecidos as Leis Federais 10048/00 e 10098/00, o Decreto Federal 5296/04 e as 
NBR 9050 e 13994 em relação à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e/ou mobilidade 
reduzida, com a devida observação no projeto. 
 

9) Declaro que a aprovação do projeto por esta Prefeitura não implica em garantia de aprovação do 
mesmo nos demais órgãos de controle vigentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, 
IPHAN, CONDEPHAAT etc. 

Itu, ____ de ____________de _____. 
 

_________________________________ 
        Nome Proprietário: 
        RG/CPF: 

_________________________________ 

Responsável Técnico: 
 CREA ou CAU: 

Endereço da Obra:  

 


