
 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO E COMPROMISSO – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(Fundamentado no Capítulo VI da Instrução Normativa nº 33/2020, em cumprimento ao seu artigo 13) 

  

Responsável Técnico / Razão Social:   

CPF/CNPJ:    

Representante Legal (se for o caso):    

CPF:   

Formação/Especialidade   

Conselho de Classe   

Nº Registro    

  
Com base na Instrução Normativa nº 33/2020 - Brasília Ambiental declaro, perante o órgão ambiental, 
para os devidos fins que:  

• configuro como responsável técnico pela recuperação dos danos ambientais 
identificados no Projeto de recuperação ambiental e tratado no Processo de Recuperação 
Ambiental nº ____________________________;  

• o PRADA atende aos critérios técnicos estabelecidos na legislação vigente, em especial 
ao disposto na Instrução Normativa nº 033/2020 do Brasília Ambiental, bem como atende Às 
normas de proteção ambiental e legislação ambiental específica;  

• assumo a responsabilidade administrativa, civil e penal quanto à veracidade das 
informações e ciência dos conteúdos apresentados no respectivo projeto de recuperação 
ambiental e seus anexos; 

• comprometo-me a apresentar os relatórios técnicos de acompanhamento ao órgão 
ambiental dentro do prazo estabelecidos na Instrução Normativa nº 033/2020 e previsto no 
cronograma do PRADA;  

• estou ciente que a quitação da recuperação ambiental se dará por meio da Declaração 
de Finalização da recuperação ambiental, emitida pelo responsável legal ou profissional 
técnico, juntamente com Relatório Final da Recuperação Ambiental assim que forem 
concluídas as ações do PRADA e alcançados os valores de referência dos indicadores 
ecológicos, nos casos de recomposição da vegetação nativa, ou dos indicadores previstos no 
PRADA, nos casos da reabilitação ecológica. 

Me comprometo, ainda, a emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a etapa de 
execução e monitoramento junto ao conselho regional e encaminhar cópia bem como comunicar ao 
órgão ambiental caso haja alteração de contrato, deixando de responder pela parte técnica do 
Processo de Recuperação Ambiental.  

  

Brasília, ............... de.......... de.......... . 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável Técnico 


