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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PROJETO ACÚSTICO 

 
 
 Eu,__________________________________________________ representante 

legal da empresa,  brasileiro (a), estado civil ___________________, profissão 

(qualificação) __________________, portador da Carteira de Identidade 

nº__________________ e inscrito no CPF/MF sob o nº _______________________, 

residente e domiciliado   

_________________________________________________________________________ 

e o responsável técnico _________________________________________________, 

brasileiro (a), estado civil _______________, profissão (qualificação) _________________, 

portador do Registro no CREA/CAU nº___________ e inscrito no CPF/MF sob o nº 

_________________, residente e domiciliado   

________________________________________________________________________,  

vêm conjuntamente, perante o Município do Recife, declarar, conforme ART nº 

_________________, ter ciência e assumir, sob as penas da lei, a responsabilidade pelo 

cumprimento da legislação Municipal, Estadual e Federal vigentes, acerca do PROJETO  

ACÚSTICO do empreendimento  situado na 

________________________________________________________________________, 

onde será (ou está) instalada a atividade e para a qual é requerida a Licença de Utilização 

Sonora Definitiva da Empresa ________________________________________________ 

e, especificamente, pelo compromisso de que será atendidos os requisitos e exigências 

previstas na legislação pertinente, em especial aquelas relativas aos limites para utilização 

sonora e padrões de acústicas recomendáveis. Declaro ainda que serão cumpridas todas as 

normas pertinentes ao pleno funcionamento da atividade, dentre elas: 

 

1. Atendimento aos padrões de projetos acústicos e conceitos definidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
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2. Atendimento à Lei Municipal nº 16.293/1996 (Código de Meio Ambiente e Equilíbrio 

Ecológico do Recife), Subseção II das Emissões Sonoras, assumindo o compromisso de 

zelar pelos limites estabelecidos nos termos da Lei. 

 

 

 

 

 Recife, ____ de _________________ de _____. 

(reconhecer firma) 

 

Responsável técnico: 

 

Nome: _________________________________ 

CREA: _________________________________ 

 

Representante legal da empresa: 

 

Nome: _________________________________ 

CPF : _________________________________ 


