
TERMO DE COMPROMISSO 

Nome  do  Proprietário,  nacionalidade,  estado  civil,  profissão,  ,  inscrito  no  CPF  sob  n.º
<numero_CPF>, inscrito no RG sob sob o número, residente e domiciliado à endereço, número
predial,  complemento,  bairro,  cidade,  estado,   no  processo  administrativo  n.º  xxx,  doravante
denominado somente como  COMPROMITENTE,  resolve de forma livre e espontânea,  firmar o
presente  TERMO DE COMPROMISSO com o  MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, pessoa jurídica de
Direito  Público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  88.830.609/0001-39,  neste  ato  representado  pelo
Secretário Municipal do Urbanismo, o sr. João Uez, todos infrassignatários, nos seguintes termos:

1º – O COMPROMITENTE nome do proprietário é proprietário do imóvel objeto da Matrícula n.º
xxx, acostada, inscrita no Serviço Registral Imobiliário da xxx zona desta Comarca, com a seguinte
descrição:

descrição do imóvel

2º – O  COMPROMITENTE busca a liberação para futura retirada de cercas, muros e elementos
construtivos similares alocados sobre o passeio público 

3º – O  COMPROMITENTE  declara ciência da existência de cercamento sobre o passeio público,
ficando ciente e de acordo, para proceder a remoção  imediata   da mesma no momento em que o
Município solicite para implantação de fato, de melhorias viárias no local ou alargamento da via.

4º  –  O  COMPROMITENTE  Nome  do  proprietário  compromete-se  a  remover  totalmente  o
cercamento  edificado  sobre  o  passeio  público  e  da  faixa  de  alargamento  viário  e  da  área
correspondente ao afastamento frontal  decorrente, às suas exclusivas expensas, sem qualquer
ônus ao  MUNICÍPIO,  no prazo de 30 dias,  a contar da notificação cientificando-o do interesse
público na  execução de fato da previsão viária.

5º  –  O  COMPROMITENTE  nome do  proprietário  manifesta,  desde  já,  que  renuncia  a  toda  e
qualquer indenização referente à remoção do cercamento existente sobre a faixa de previsão de
alargamento  viário,  passeio  público  e  correspondente  afastamento  frontal,  as  quais  serão
removidas às suas exclusivas expensas, conforme cláusula supra.

6º – O MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal do Urbanismo, poderá, a qualquer tempo, por
ato de ofício ou através de denúncia, realizar a fiscalização do cumprimento das obrigações, sob
pena  de  aplicação  das  sanções  previstas  na  cláusula  supra,  sem prejuízo  de  ajuizamento  das
sanções civis ou penais cabíveis.



7º – O cumprimento das obrigações assumidas por meio do presente TERMO DE COMPROMISSO
não dispensa o COMPROMITENTE de satisfazer quaisquer outras exigências previstas na legislação
federal, estadual ou municipal aplicáveis ao caso.

Caxias do Sul,    de       de 2021.

COMPROMITENTE:

______________________________
proprietário 

MUNICÍPIO:

_______________________________________
Secretário Municipal do Urbanismo

pelo Município de Caxias do Sul.


