
Curso:

AUTODECLARAÇÃO DE 
REGULARIDADE

Contato:
Eng. Igor Puff Floriano
igor@echoaengenharia.com.br



• Formulário preenchido por profissional responsável pela
obra de adequação/regularização.

• Declara a conformidade da ligação predial de esgoto e água
pluvial para fins de regularização do imóvel.

O que é Autodeclaração?



• Engenheiro Civil
• Engenheiro Sanitarista e Ambiental
• Técnico em Saneamento
• Técnico em Meio Ambiente
• Técnico em Edificações

Quem poderá realizar?



• Engenheiro Civil
• Engenheiro Sanitarista e Ambiental
• Técnico em Saneamento
• Técnico em Meio Ambiente
• Técnico em Edificações

Quem poderá realizar?

* Todos devem conter registro ativo no Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura - CREA para poder elaborar a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART



Quando a residência estiver
adequada e de acordo com as
exigências estabelecidas pela
legislação do município e pelas
normas técnicas.

Quando realizar?



• Download do modelo de Autodeclaração no site da PMF e
preencher o mesmo com as características do imóvel que
passou pela obra de regularização.

• Maiores informações podem ser encontradas acessando a
opção “Autodeclaração para Download” na aba esquerda da
página do programa no site da PMF. O modelo para
download se encontra no final dessa página.

Como realizar?





• 1. Autodeclaração de regularidade preenchida e assinada;
• 2. Via original da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
• 3. Relatório descritivo com correções das irregularidades;
• 4 . Imagem da fachada do imóvel com a caixa de inspeção ;
• 5. Imagem dos testes com corantes após regularização e imagens

das instalações sanitárias em situação regular;
• 6. Cópia da notificação que estará com o morador (quando o

imóvel já tiver sido inspecionado pelo Programa Floripa Se Liga
Na Rede).

O que é necessário para a análise técnica?



1. Autodeclaração de regularidade preenchida e assinada



2. Via original da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)



Anotações na ART

Serviço Técnico (classificação) - Rede Hidrossanitária

1ª Atividade – Inspeção 2ª Atividade – Parecer
Informar:

Unidade (“unidades prediais”)
Quantidade (referente ao número de residências/edificações) 

Adicionar Observações – “Serviço de inspeção predial das ligações de efluentes 
sanitários de ........... edificações.”

Opção 1 – Comprovação de Regularidade da edificação 



ART – 1º Caso: Apenas Comprovar Regularidade

Inspeção 
Rede Hidrossanitária                                                                                                         Unidade: 01 unidade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parecer
Rede Hidrossanitária                   Unidade: 01 unidade

5. Observações :  
Serviço de inspeção predial das ligações de efluentes de 01 bloco do 

Residencial Se Liga Na Rede



Anotações na ART
Serviço Técnico (classificação) - Rede Hidrossanitária

1ª Atividade – Regularização
2ª Atividade –Execução
3ª Atividade – Parecer

Informar:

Unidade (“unidades prediais”)
Quantidade (referente ao número de residências/edificações)

Adicionar Observações – “Serviço de obra de regularização predial das ligações de 
efluentes sanitários de ........... edificações.”

Opção 2 – Obra de Regularização e
Comprovação de Regularidade da edificação 



Opção 1 – Comprovação de regularidade da edificação 

Regularização 
Rede Hidrossanitária Unidade: 01 unidade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Execução
Rede Hidrossanitária Unidade: 01 unidade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parecer
Rede Hidrossanitária Unidade: 01 unidade

5. Observações :  

Serviço de obra de regularização predial das  ligações dos efluentes 

sanitários de 1 bloco do residencial Se Liga Na Rede



3. Relatório descritivo com correções das irregularidades

Responsável Técnico: Data:
Endereço:
Nome do ocupante:

Irregularidades corrigidas:
- A caixa de gordura que recebe os efluentes da cozinha estava subdimensionada, com 

infiltração e sem sifão. Foi dimensionada e construída uma nova caixa de gordura para 
atender as exigências da NBR 8160 (sistemas prediais de esgoto sanitário). Também foi 
instalado um novo sifão e a caixa foi impermeabilizada.

- A pia da churrasqueira estava lançando para uma caixa de passagem. Foi instalada uma 
nova caixa de gordura com capacidade de 19 litros para atender às necessidades da pia.

- Os ralos externos estavam conectados na caixa de passagem da varanda, e acabavam 
recebendo contribuições de água pluvial. Foi feita a correta ligação desses ralos na rede de 
drenagem.

- A fossa do imóvel foi desativada e aterrada.
- O banheiro da parte de trás do imóvel estava contribuindo para a fossa. Foi construída uma 

nova caixa de passagem para receber esses efluentes e ela foi ligada à caixa de inspeção 
presente na rua de trás.



4 . Imagem da fachada do imóvel com a caixa de inspeção



5. Imagem dos testes com corantes após regularização e/ou imagens
das instalações sanitárias em situação regular



6. Cópia da notificação – estará com o morador quando o imóvel já
tiver sido inspecionado pelo Programa Floripa Se Liga Na Rede



Após obter todos os documentos e imagens necessários o
proprietário/técnico responsável deverá entregá-los no escritório
do Programa Floripa Se Liga Na Rede, para análise técnica da
PMF e CASAN.

Como realizar?

Contato:
(48) 3307-1223
Edifício Top Tower – Sala 802
Rua Esteves Júnior, 50 - Centro



MUITO 
OBRIGADO

Contato:
Eng. Igor Puff Floriano
igor@echoaengenharia.com.br


