Prefeitura Municipal da Estância turística de Ribeirão Pires
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ______________________________, proprietário do imóvel sito à
Rua/Av.________________________________Lote:__________ Quadra: ____________
Bairro:______________ ,e ____________________________ Responsável Técnico: Abaixo
assinados e identificados, respectivamente, NOS COMPROMETEMOS:
1. Estamos cientes que a aprovação do projeto não gera direito ao desdobro do lote, não é
permitido mais do que uma residência no lote e que receberá 01 ligação de água e energia
elétrica;
2. Responsabilizamo-nos em garantir a acessibilidade à edificação pretendida e aos seus
equipamentos a toda a população, priorizando pedestre, idosos, crianças, gestantes e
principalmente a Pessoas com Deficiência. Conforme estabelecidos nas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 9050/2015, os critérios da Lei Federal no 10.048, de 08
de novembro de 2000 e Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004;
3. ATENDEREMOS e CONDUZIREMOS a obra de acordo com as Leis Municipais, Estaduais e
Federais bem como todas as Normas técnicas vigentes;
4. Afixaremos em local visível a PLACA DE IDENTIFICAÇÃO do profissional responsável, antes
do início da execução;
5. Executaremos a obra em exata CONFORMIDADE com o projeto licenciado e aprovado e
comunicaremos previamente qualquer alteração que se faça necessária;
6. Não deixaremos, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e ENTULHO no passeio publico, assim
como NÃO PREPARAREMOS argamassa no logradouro publico;
7. Não iniciaremos qualquer serviço relativo à EXECUÇÃO DA OBRA antes da emissão do alvará
de construção;
8. Não permitiremos que as ÁGUAS PLUVIAIS dos telhados, pátios ou áreas pavimentadas em
geral escoem para os lotes vizinhos, nem para os passeios públicos, bem como não despejaremos
para a rede de esgoto;
9. Não executaremos MURO de fechamento (divisa) com altura superior a 2,00 metros;
10. No caso da movimentação de terra prevista em projeto, vir a ser contratado por empresas de
terceiros, a mesma será devidamente registrada na Prefeitura e com responsável técnico;
11. Cabe ao responsável técnico da obra orientar a execução do serviço de terraplanagem e

construção do muro de arrimo em conformidade com as mais atualizadas tecnologias e normas
técnicas vigentes de acordo com o projeto técnico e em conformidade com as dimensões
indicadas no projeto;
12. A realizar as obras de movimentação de terra dentro das Normas de Segurança, previstas na
NR-18 da Portaria 3214 do Ministério do trabalho, de 08 de junho de 1978 e demais
Legislações, sem comprometermos a integridade do solo onde haverá a intervenção e/ou das
áreas vizinhas nos diferentes planos e cotas topográficas;
13. Que, em caso de qualquer acidente/incidente que venha ocorrer pôr força do serviço/obra,
objeto deste termo, será de NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE, cabendo-nos todo o
imediato planejamento e desenvolvimento das atividades reparatórias e/ou de ressarcimento
de prejuízos econômicos - financeiros;
14. Conforme Resolução No 001/2013 estou ciente que todo material para utilização de aterro no
território de Ribeirão Pires deverá ser precedente do próprio município, sem exceção e deverá
estar livre de contaminantes de qualquer natureza e possuir o alvará e o licenciamento
ambiental. Sendo que todo o material proveniente de demolição, corte ou aterro deverá
informar endereço/local de destino ou origem em nota no Projeto;
15. A manter cursos d'água, calçadas, pátios, terrenos, ruas, avenidas, bueiros, parques, jardins e
demais logradouros públicos, devidamente limpos e se danificados forem, a recuperação será
por nossa responsabilidade;
16. A respeitar a REGRA BÁSICA de que qualquer movimentação de terra, salvo as autorizadas
formal e especificamente pela Prefeitura, não será realizada durante os períodos críticos de
chuvas, notadamente nos meses de Dezembro à Março;
17. Rua Viva: o proprietário está ciente e compromete-se a plantar na calçada 01 (uma) árvore a
cada 7 (sete) metros da testada, conforme consta na Lei Municipal No 5.449/10;
18. Utilização de madeira de origem certificada e legalizada: Conforme a Lei No 5322/2009
estamos cientes que para construção da edificação será atendido a recomendação de utilizar
madeira de origem certificada e legalizada;
19. Sistema de aproveitamento de água das chuvas: Conforme Lei No 5115/2007 estamos cientes
que devemos executar uma cisterna para captação das águas das chuvas, compreendendo a
captação, filtragem, armazenamento e o reuso;
20. O Sistema de tratamento de esgoto será executado conforme projeto aprovado. Caso seja por
meio de fossa séptica, estamos cientes de que a fossa e o sumidouro deverá estar a 1,5 m das
divisas do lote, não ocupando as áreas de preservação permanente e atendendo as normas da
ABNT;
21. As áreas permeável e florestada serão mantidas conforme projeto aprovado e legislação
aplicável;
22. O proprietário está ciente quanto à Lei Municipal n.o 5.183/2008 sobre o SISTEMA DE
AQUECIMENTO SOLAR para construção acima de 250 m2;
23. O proprietário está ciente de que não deverá efetuar o corte ou supressão de ÁRVORES sem
autorização prévia;

24. O proprietário está ciente de que deverá manter na obra durante sua execução todos os
documentos referentes à aprovação do projeto.

Ribeirão Pires, _____ de _____________________ de 20___.

______________________________
Proprietário:

______________________________
Responsável Técnico:

R.G.:
CPF.:

CREA/CAU:
ART/RRT.:
P.M.R.P.:

