PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MOBILIDADE URBANA

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
Anexo nº II
- EMPRESA
Eu,

, portador(a) do CPF nº.

Complemento:
empresa:

, Bairro:

, RG Nº
, Cidade:

, inscrita no CNPJ nº

Complemento

, Bairro:

residente à Rua/Av
Estado:

, nº

,

, proprietário/responsável da

, localizada no endereço Rua/Av:

, nº

,

, nº

,

, nesta Cidade, exercendo a (s) atividade (s) de:

- PROFISSIONAL AUTÔNOMO
Eu,

, portador(a) do CPF nº.

Complemento:
na área de:
Bairro:

Bairro:

, RG Nº
, Cidade:

residente à Rua/Av:
Estado:

com endereço comercial à Rua/Av:
, Cidade:

Estado:

, Profissional autônomo/liberal
, nº

, Complemento:

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MOBILIDADE URBANA

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
Declaro ter conhecimento das Leis Municipais: Lei Complementar nº 167, de 29 de Junho de 2009
que contém o Código de Posturas do Município de Lavras; Lei Complementar nº 156, de 22 de
Setembro de 2008 que dispõe sobre o Zoneamento e regulamenta o uso e a ocupação do solo
urbano do Município de lavras e dá outras providências; Lei Complementar nº 194 de 06 de Julho
de 2010 que contém o Código da Vigilância em Saúde do Município de Lavras; Lei nº 3.501, de 09
de Julho de 2009 que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público,
e dá outras providências; Lei Complementar nº 92, de 15 de Dezembro de 2006 que dispõe sobre
o Código Tributário do Município de Lavras; Lei Complementar nº 97, de 17 de Abril de 2007 que
institui o Plano Diretor do Município de Lavras, Decreto nº 8.497, de 20 de Julho de 2010 que
regulamenta a Lei Complementar nº 167, de 29 de Junho de 2009 que contém o Código de
Posturas do Município de Lavras e suas alterações posteriores no que tange sobre Alvará de
Funcionamento e Localização e Alvará Especial e, responsabilizando-me junto à Prefeitura do
Município de Lavras, pelas informações e autenticidade da(s) assinatura(s) aqui constante(s)
abaixo, a saber, que:
1 – todos os documentos que instruem o presente processo de Alvará de Localização e
funcionamento são a expressão da verdade e, que responderei pessoalmente nos termos da
legislação em vigor, por omissões e fatos controversos que venham a ser posteriormente
apurados;
2 – comprometo-me a providenciar, o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, pertinente
à liberação do Alvará de Localização e Funcionamento, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta
dias), conforme Decreto Municipal n º 14.416, 04 de maio de 2.017;
3 – assumo toda a responsabilidade referente às exigências estabelecidas pelo Corpo de
Bombeiros Militar, comprometendo-me a ter no local todos os equipamentos e condições exigidos;
4 – estou ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação do Alvará de
Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e, na aplicação de multas
cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis nas esferas administrativa, civil e penal;
5 – sou responsável pelo presente Termo, mesmo em caso de transferência do estabelecimento,
até que sejam tomadas as providências para alteração do Alvará de Localização e
Funcionamento.

Lavras, _____ de _______________________ de _________.

_________________________________________
Assinatura

Requerente: _______________________________
CPF / RG _________________________________
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