
 
Secretaria de Infraestrutura e Edificações 

Departamento de Controle do Uso e Ocupação do Solo 
e Segurança de Edificações - DECONTE  

2021 - DECONTE 

MODELOS DE DECLARAÇÕES: 
 
46) MODELO DECLARAÇÃO DE MADEIRA 
Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade (número e órgão 

expedidor), inscrito no CPF/MF sob nº ________, responsável técnico pela (construção/reforma/ampliação/demolição 

parcial ou total), localizada à (endereço completo), a ser realizada no período de (data de previsão do início) a (data de 

previsão do término), tendo como proprietário (nome completo ou denominação e qualificação com endereço ou sede, 

e inscrição no CPF ou CNPJ), declaro, sob as penas da lei, que, para a execução da(s) obra(s), serviço(s) acima descritos, 

somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, 

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como 

Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e 

subprodutos florestais, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Complementar N.º 695 de 06 de 

Outubro de 2010, art.º 4, do Município de Santos, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei. 

(Local e data) 

(Nome e Assinatura do responsável técnico) 

(Nome e Assinatura do proprietário) 

 

47) MODELO DECLARAÇÃO CALÇADA 
Eu, (nome completo), (arquiteto/engenheiro/técnico) CREA/CAU/CFT (número), responsável técnico pela 

(construção/reforma/ampliação/demolição) localizada à rua/avenida (endereço completo), do município de Santos, 

declaro para os devidos fins que a calçada do imóvel será executada de acordo com a Lei Complementar n.º 1087/2019. 

(Local e data) 

(Nome e Assinatura do responsável técnico) 

(Nome e Assinatura do proprietário) 

 

46) MODELO DA DECLARAÇÃO DE NÃO REMANEJAMENTO ARBÓREO 
Eu, (nome completo) RG (número), proprietário do imóvel situado (endereço) e Eu (nome completo), 

(arquiteto/engenheiro/técnico), CREA/CAU/CFT (número), vimos declarar que, para a execução da obra pleiteada no 

imóvel, não haverá manejo de vegetação de porte arbóreo, não estando enquadrada, portanto, na exigência de 

obtenção de autorização junto ao órgão municipal ambiental, conforme Lei Complementar n° 973/ 2017. 

(Local e data) 

(Nome e Assinatura do responsável técnico) 

(Nome e Assinatura do proprietário) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


