Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II – DECRETO No 27.354 - fl. 01/01
ANEXO
II

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS E DE INTERESSE À
SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/OBRA:
Requerente/proprietário:
Telefone:
Inscrição Imobiliária do lote:
Endereço da Obra:
Bairro:
Uso da edificação:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
Nome do profissional:
No Registro CAU e/ou CREA:

No

CEP:

Telefone:

Termo de Ciência/Responsabilidade
Os responsáveis pela elaboração deste projeto, bem como os proprietários/responsáveis legais desta
edificação, têm conhecimento que a aprovação do presente projeto arquitetônico, tem por finalidade única a
emissão de Alvará de Construção da edificação, ou seja, assegurar, de forma ágil, a regularização
documental das edificações representadas no(s) projeto(s), quanto aos aspectos físico/estruturais
representados nestes (metragens, recuos, etc.), sem que isto venha gerar direitos de quaisquer espécies aos
responsáveis, quanto ao futuro uso da edificação e/ou dos ambientes representados (atividades
desenvolvidas; ambientes mínimos; iluminação natural; ventilação mecânica, etc.).
Os responsáveis estão cientes de que o representado neste projeto pode estar contrariando legislações
e normas específicas que regulam o funcionamento de estabelecimentos, como por exemplo, a Resolução
Estadual SESA 389/06; Resolução da ANVISA RDC 50/02; Norma da ABNT NBR 16.401/08 (dentre
outras).
O proprietário/responsável pela edificação deste processo está ciente, por meio deste Termo, de que
cada estabelecimento (pessoa física ou Pessoa Jurídica) que vier a desenvolver atividades “assistenciais e/ou
de interesse à saúde” na edificação – fica sujeito a ter que aprovar - previamente ao funcionamento - o
respectivo projeto de layout junto à Vigilância Sanitária. O futuro estabelecimento deverá atender às
legislações específicas pertinentes ao respectivo funcionamento, vigentes no momento em que ocorrer a
solicitação do Alvará de Funcionamento, não podendo invocar, neste ato, direitos de quaisquer espécies
relativos à atual aprovação.
Nome dos Responsáveis
Proprietário da edificação
Responsável Técnico pelo projeto

Assinaturas

