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ANEXO III AO DECRETO Nº 1.618, DE 14 DE JUNHO DE 2018 

 

V - Modelo de Atestado Técnico de Conclusão de Obra 

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

 

Eu,___________________________________ CREA/CAU________, residente e 

domiciliado na cidade de__________________, ATESTO e DECLARO para que se 

torne em efeitos legais a CONCLUSÃO DA OBRA, licenciada sob ALVARÁ DE 

CONSTRUÇÃO n° _____________________, datado de ____/ _____/ ______, 

compreendendo que a mesma foi executada conforme o licenciamento supra. 

 

ATESTO que a edificação está concluída e está de acordo com: 

 
I - as disposições do Código de Prevenção de Incêndio e Pânico do Corpo de 
Bombeiros de Palmas; 

 
II - as exigências das agências reguladoras de atividades e das concessionárias de 
serviços públicos; 

 
III - as licenças ambientais pertinentes ao órgão competente; 

 
IV - que a obra foi executada de acordo com os parâmetros legais definidos pela Lei 
Complementar 305/2014 e 321/2015; 

 
V - o projeto de implantação de edificação, aprovado previamente. 
 

DECLARO ciência que, poderá o Município, em qualquer momento, proceder as 

diligências necessárias para a devida auditoria sobre as informações prestadas neste 

documento, ficando eu, sujeito a sofrer pena, pela omissão, ou informações falsas 

prestadas acerca da conclusão e regularidade da obra e sujeito às sanções 

administrativas descritas nos arts 288 ao 311 da LC nº 305/2014. E estas, para a 

devida continuidade processual, serem encaminhadas aos conselhos de classe das 

entidades profissionais de engenharia e/ou arquitetura, para a devida providência 

legal. 

 
Em tempo, DECLARO e ATESTO sob as penas da lei que as imagens fotográficas 
apresentadas no presente Relatório Fotográfico, representam a realidade do imóvel, 
na data de __/__/___. 
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O presente relatório possui _____ Imagens Fotográficas, que são descritas abaixo: 

Imagem 1 – Recuo frontal 
Imagem 2 – Recuo lateral 
Imagem 3 – Recuo de fundo 
Imagem 4 – Área Permeável  
Imagem 5 – Fachada frontal 
Imagem 6 – Vagas de veículos 
Imagem 7 – Mezanino 
Imagem 8 – Marquise 
 

Proprietário Responsável técnico 

RG- CREA/CAU- 

 


