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TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DOS PADRÕES DE INCOMODIDADE E 
DAS MEDIDAS MITOGADORAS 

 

 

Eu, _______________________________________________1, portador (a) do documento de 

identidade RG nº__________________ inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob o 

nº _____________, _________________________2 do imóvel localizado à 

__________________________________3, ____________4, ________5, _________6, 

___________________7 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, que meu empreendimento e 

atividade ___________________________________________8 ora apresentado está de 

ACORDO COM O PADRÃO DE INCOMODIDADE e a CATEGORIA DE USO estabelecidos pela 

Tabela 5 - Categorias de uso por nível de incomodidade permitidos nas zonas de uso e ocupação, 

do Anexo IX da Lei Complementar Municipal nº 340 de 09 de dezembro de 2019, que dispões 

sobre o Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, e dá providências correlatas. 

 

DECLARO, ainda, ESTAR CIENTE de que o não atendimento aos padrões limites de incomodidade 

definidos pela referida tabela, assim como a falta de comunicação ao órgão competente quanto 

a eventuais alterações do nível de incomodidade após o início do exercício da atividade 

ACARRETARÃO NA CASSAÇÃO DA MINHA PERMISSÃO PARA ESTABELECIMENTO DA 

ATIVIDADE. 

 

Por ser expressão da verdade FIRMO o presente. 

 

 

 

Suzano, ___ de ________ de 20___ 

 

 

 

______________________________________ 

Nome completo do representante da empresa / empreendimento 

Os Termos e Declarações, a serem apresentados à Prefeitura, devem ser elaborados pelos interessados em papel 

próprio, podendo-se utilizar papel timbrado da empresa, quando for o caso (não utilizar o brasão da Prefeitura).  

Este documento é um modelo que contém as informações mínimas exigidas pela Prefeitura. 

                                                           
1 Colocar nome completo do representante da empresa / empreendimento. 
2 Colocar se é proprietário (a) ou locatário (a) do imóvel. 
3 Nome da Rua. 
4 Nome do Bairro. 
5 Número do Lote. 
6 Número da Quadra. 
7 Número da Inscrição Cadastral. 
8 Colocar nome da Empresa / Empreendimento. 


