
TERMO DE COMPROMISSO

(REQUERENTE), (PROFISSÃO), inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00 (ou CNPJ), brasileiro,
(ESTADO CIVIL) e (REQUERENTE), (PROFISSÃO), inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00,
brasileiro, (ESTADO CIVIL), ambos residentes e domiciliados na Rua xxxxxx, nº 000, apto 000,
Bairro xxxx, nesta cidade, doravante denominados somente COMPROMITENTES, em razão da
existência de rede pública pluvial no interior do lote de sua propriedade com testada para a Rua
xxxx,  resolvem  de  forma  livre  e  espontânea,  firmar  o  presente  Termo  de  Compromisso,  nos
seguintes termos:

1º – Os COMPROMITENTES xxxx, xxxx, são proprietários do imóvel objeto da Matrícula nº
000.000, inscrita no Cartório de Registro de Imóveis da Xª Zona desta Comarca, assim descrito e
caracterizado:

Imóvel: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, situado nesta cidade, constituído pelo Lote nº 000 da
Quadra nº 0000, com testada para as Ruas xxxxx e xxxxx, distando 00 metros da esquina formada pelas Ruas
xxx e xxx, lado (par ou ímpar), no quarteirão formado pelas citadas vias mais a Rua xxx com área superficial
de 00m² (descrito por extenso), com as seguintes medidas e confrontações ao norte por 00m com os lotes nº
00 e 000 da propriedade de xxxx, respectivamente ao sul, por 00m com o lote nº 00 de propriedade de xxx.

a) Os COMPROMITENTES estão cientes da existência de rede pública pluvial, próximo a divisa
(leste, oeste, norte ou sul), cruzando o lote nº 00 da Quadra nº 0000, no terreno de sua propriedade
com testada  para  a  Rua  xxxx,  e  se  comprometem  a  não  danificar  nem reduzir  sua  seção  de
escoamento de forma a diminuir a vazão da referida rede de drenagem pluvial;

b) Os COMPROMITENTES ficam cientes de que a implantação de qualquer edificação junto ao
lote obrigatoriamente deverá passar pela análise do Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos, e se comprometem a permitir o acesso à rede de drenagem pluvial existente
para os trabalhos de manutenção e vistoria, caso haja necessidade.

c) Os COMPROMITENTES ficam cientes que a reparação de qualquer dano gerado a edificações,
pavimentos,  e  demais  estruturas,  em virtude  da  existência  da  rede  pluvial  no  interior  do  lote,
independente do motivo, ocorrerá às expensas do proprietário.

2º – Os COMPROMITENTES estão cientes de que o MUNICÍPIO fiscalizará o cumprimento das
obrigações  e  dos  compromissos  constantes  do  presente  termo,  podendo  tomar  as  providências
cabíveis, sempre que necessário.

3º – No caso de ser verificado o descumprimento pelos COMPROMITENTES dos compromissos
firmados neste  instrumento,  o  MUNICÍPIO  adotará  as  medidas  cabíveis,  com  aplicação  das
medidas e sanções administrativas, e ajuizamento da competente ação judicial, se necessário for.

4º – O cumprimento das obrigações assumidas por meio do presente Termo de Compromisso não
dispensa  os  COMPROMITENTES  de  satisfazerem  quaisquer  outras  exigências  previstas  na
legislação federal, estadual ou municipal, aplicável ao caso.

 Caxias do Sul, 00 de mês de ano.

___________________________
REQUERENTE

___________________________
REQUERENTE


