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DECLARAÇÃO – GERAÇÃO DE RCC 
 

Razão Social / Proprietário Processo 

 

Nome Fantasia 

 

Endereço Quadra Número S/Q/L 

 

Bairro Complemento 

 

C.N.P.J. / C.P.F. Telefone E-mail 

 

 
 

Declaro para os devidos fins que devido à regularização da área construída da edificação, não haverá a 
geração de resíduos da construção civil conforme especificado no Decreto Municipal 11.689/2011.  
 
 

 
 
 

Nome por extenso: Assinatura 

Data: R.G C.P.F. 

 
 
 

Declaro para os devidos fins que devido à ampliação/reforma no imóvel irei gerar até 01 (um) metro cúbico de 
resíduos da construção civil conforme especificado no Decreto Municipal 11.689/2011. 

 Nome por extenso: Assinatura 

Data: R.G C.P.F. 

 
 
 

Declaro para os devidos fins que devido à obra de ampliação/construção/reforma no imóvel irei gerar entre 01 
(um) metro cúbico e 15 (quinze) metros cúbicos de resíduos da construção civil conforme especificado no 
Decreto Municipal 11.689/2011. 

Nome por extenso: Assinatura 

Data: R.G C.P.F. 

 

 
 
 

Declaro para os devidos fins que devido à ampliação/construção/reforma no imóvel irei gerar acima de 15 
(quinze) metros cúbicos de resíduos da construção civil e que deverei protocolocar na Semma através do 
Poupatempo o PGRCC - Projeto de Gerenciamento Resíduos da Construção Civil, conforme especificado no 
Decreto Municipal 11.689/2011 em até 21(vinte e um) dias a contar da data de assinatura deste, e também,  
que estou ciente que conforme o Artigo 18 do referido Decreto  a emissão de Habite-se ou Certidão de 
Construção para os empreendimentos dos geradores de grandes volumes de resíduos de construção civil 
ficará condicionado, após conclusão da obra, à apresentação de documentos comprobatórios do transporte e 
destinação correta dos resíduos. Após o prazo decorrido para a entrega do PGRCC a obra estará sujeira 
a embargo. 
Nome por extenso: Assinatura 

Data: R.G C.P.F. 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são expressão da verdade. 
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