
PREFEITURA DE JACAREÍ 
SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO 
DIRETORIA DE LICENÇA URBANÍSTICA

FORMULÁRIO M 
DECLARAÇÃO PARA HABITE-SE

 1. DADOS DO IMÓVEL
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA LOGRADOURO

QUADRA LOTE LOTEAMENTO

Profissional Responsável / Outorgado(a) / Substabelecido(a)  

O(A) AUTOR DO PROJETO e o(a) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) pela obra no referido imóvel, declaram que a edificação encontra-se concluída e em 
pleno acordo com o projeto aprovado, atendendo as condições de habitabilidade e salubridade,  as restrições registradas em cartório e as 
exigências legais,  em especial as contidas na Lei Municipal de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo vigente, Lei Complementar n° 101/2018 - 
Código de Obras e Edificações do Município de Jacareí e alterações, no Decreto Estadual nº 12.342/1978  - Código Sanitário do Estado de São 
Paulo e demais legislações pertinentes. Sob as penas da lei, somos inteiramente responsáveis pela veracidade e exatidão das informações 
prestadas nesta declaração e no projeto ora apresentado, e declaramos ciência a todas as penalidades previstas na Lei Complementar n° 101/ 
2018 suas alterações, e demais legislações pertinentes. 
  
Por ser expressão da verdade, firmam a presente.

Jacareí,
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