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Nós, acima identificados por meio deste termo, DECLARAMOS, para todos os fins, que temos pleno conhecimento de que o presente
projeto relativo à construção está sendo analisado de acordo com o artigo 22. Da Lei 1.071/1973, alterado pela Lei 8.953/2021 que
implanta a “Análise do Projeto Simplificado”.
Na condição de Autor do Projeto DECLARO, para todos os fins que: 1)O PROJETO SIMPLIFICADO ora apresentado, foi
AUTORIZADO E VALIDADO pelo proprietário e está sendo aprovado apenas em relação à legislação de zoneamento, uso e
ocupação do solo e aos PARÂMETROS URBANÍSTICOS RELEVANTES, estabelecidos na legislação vigente; 2) o projeto atende
todas as exigências das legislações municipal, estadual, federal e normas técnicas brasileiras, e assumo toda a responsabilidade
PELA SUA ELABORAÇÃO, inclusive quanto à segurança, quanto às normas relativas ao direito de vizinhança, o que inclui os
afastamentos das divisas bem como demais responsabilidades decorrentes do cumprimento das legislações vigentes; 3) os
COMPARTIMENTOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO, embora não detalhados no processo de licenciamento, obedecem ao uso lógico
e previsto na legislação vigente decorrente da disposição em planta, conforme as seguintes leis: Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município de Divinópolis; Lei que dispõe sobre o Código de Obras do Município de Divinópolis; Código de Posturas do Município de
Divinópolis. Os compartimentos deverão ser posicionados e dimensionados de forma a proporcionar segurança, habitabilidade,
sustentabilidade e nível de desempenho satisfatório ao usuário, obtidos pelo adequado dimensionamento bem como das instalações
da edificação segundo o tempo de permanência, função e ocupação desta. Estou ciente, também, que a aprovação não isenta da
elaboração do projeto arquitetônico completo, dos projetos complementares e da necessidade de compatibilização entre eles.
Na condição de Responsável Técnico pela execução da obra DECLARO, para todos os fins, que: 1) o PROJETO SIMPLIFICADO
será compatibilizado com os demais projetos necessários e será executado respeitando a legislação de zoneamento, uso e
ocupação do solo e aos PARÂMETROS URBANÍSTICOS RELEVANTES, estabelecidos na legislação vigente; 2) a obra será
executada de acordo com o projeto aprovado, observada a compatibilização com o projeto arquitetônico completo e demais projetos
pertinentes à obra, e atenderá todas as exigências das legislações municipal, estadual, federal e normas técnicas brasileiras, e
assumo toda a responsabilidade PELA SUA EXECUÇÃO, inclusive quanto à segurança, quanto às normas relativas ao direito de
vizinhança, o que inclui os afastamentos das divisas bem como demais responsabilidades decorrentes do cumprimento das
legislações vigentes; Estou ciente, também, que a aprovação não isenta da elaboração do projeto arquitetônico completo, dos
projetos complementares, demais projetos executivos e da necessidade de compatibilização entre eles.
Na condição de proprietário, declaro estar ciente, que:1) o Projeto Simplificado ora apresentado foi por mim AUTORIZADO E
VALIDADO e está sendo aprovado apenas em relação à legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo e aos parâmetros
urbanísticos relevantes, estabelecidos na legislação vigente, podendo ser necessários, pareceres auxiliares e consulta às leis em
escala maior; 2) os compartimentos internos, embora não detalhados, serão destinados para o uso aprovado considerando sua
finalidade lógica, decorrente da disposição em planta, e que tenho ciência de que o atendimento aos parâmetros técnicos de projeto
é de responsabilidade do Autor do Projeto.
DECLARAMOS estar cientes das sanções descritas no art. 299 do Código Penal Brasileiro que trata acerca da falsidade ideológica,
como das demais tipificações sobre falsidade documental no projeto e documentos apresentados, e que RESPONDEREMOS nas
esferas civil, penal e administrativa, decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros.
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