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Declaração de Responsabilidade 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste Habite-se são de minha inteira 

responsabilidade, e que tenho ciência que o Município de Fortaleza poderá a qualquer tempo realizar o 

monitoramento/fiscalização do documento, procedendo à declaração de nulidadedo mesmo, caso seja 

constatado que foram prestadas declarações falsas ou enganosas, omitidas informações relevantes ou em 

desacordo com a legislação vigente, além da aplicação das demais penalidades administrativas, cíveis e penais 

cabíveis. 

Declaro ainda, que dentro do escopo específico da minha responsabilidade técnica conforme ART/RRT e 

definições do Conselho, a obra foi executada conforme legislação vigente, atendendo a todas as Normas 

Técnicas à época da emissão do Alvará de Construção e em conformidade com o projeto licenciado, em especial 

aos Parâmetros Urbanísticos Relevantes conforme Código da Cidade. 

Declaro também, que em obediência aos Artigos 446 a 449 do Código da Cidade, foi executado o plantio 

de árvores no lote respectivo, o plantio de árvores na calçada lindeira ao lote e    

árvores foram doadas ao Horto Florestal Municipal (este parágrafo não se aplica para edificações de uso 

residencial ou misto, com área total de construção menor a 150,00m² e edificações de uso não residencial com 

área total de construção menor a 80,00m², se for o caso, preencher os espaços com “N/A”). 

Declaro, por fim, estar ciente que a falsidade das informações prestadas pode implicar na sanção penal 

prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme abaixo: 

 
“Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa de que 
devia ser escrita, com fim de prejudicar direito. Criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre o fato judicialmente relevante: Pena – reclusão de um a cinco anos e multa, se o 
documento for público, e reclusão de um a três anos, e multa, caso o documento for 
particular. ” 

 
 
 
 
 
 

    _ _    _    _ _    _    _    _ _ _    _    __    _ _   _   

Responsável pela Execução da Obra 
Nome: 
CPF: 

Proprietário do Empreendimento 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
 
 

Declaração conforme Parecer Nº 32/2020 – ASJUR/SEUMA; CI Nº 04/2020; Processo Nº P202731/2020. 


