
Número de referência:       

Endereço do parklet:

Nome fantasia:

Nome:

CPF:       Registro profissional:

Endereço completo:

Telefone:                               E-mail:

Os abaixo assinados, na qualidade de Responsável(eis) Técnico(s) pelo projeto e execução do Parklet, aci-
ma discriminados, por meio desse Termo de Responsabilidade, declaram o compromisso pelo fiel cum-
primento das legislações urbanísticas e ambientais vigentes no Município, bem como toda a observação 
das orientações constantes no Manual para a Implementação de Parklets de Florianópolis. Declaram, 
também, o fiel cumprimento dos usos, das características, das especificações construtivas e das demais 
informações apresentadas neste processo de aprovação, por meio de projeto, estando cientes de que o 
não cumprimento destas disposições acarretará a rescisão do termo de permissão de uso e a imediata 
remoção do Parklet, bem como a aplicação de penalidades ou multas previstas na legislação, sem pre-
juízo das medidas judiciais cabíveis. Assumem toda a responsabilidade civil, administrativa e criminal 
decorrente de eventuais prejuízos a terceiros e, ainda, as sanções legais previstas na legislação municipal 
vigente. Por este instrumento, os autores também autorizam, desde que seja indicada a autoria do referi-
do projeto, a publicação e/ou divulgação de imagens do projeto e obra do mesmo em qualquer meio.

PARKLET
TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DO PARKLET

Deverá ser anexada cópia de RRT ou ART de projeto

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA INSTALAÇÃO (EXECUÇÃO)

Deverá ser anexada cópia de RRT ou ART de execução

Listar nomes:

CO-AUTORES (PARA FINS DE CITAÇÃO DE CRÉDITOS)

Florianópolis,                  de                                                            de  

Assinatura do Responsável Técnico pelo Projeto do Parklet

Registro profissional:

Assinatura do Responsável Técnico pela Instalação do Parklet
Nome:

Nome:

CPF:       Registro profissional:

Endereço completo:

Telefone:                              E-mail:

DADOS DO PARKLET

Número fornecido pelo IPUF na Resposta da Consulta de Viabilidade

Registro profissional:

Nome:
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