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TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE VIÁRIO. 
 

 

Eu, _______________________________________________1, portador (a) do documento de 

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

__________________, proprietário (a) do imóvel localizado à 

__________________________________2, ____________3, ________4, _________5, inscrito no 

Cadastro de Imóveis do município de Suzano sob o nº ___________________6 e, inscrito no 

Cartório de Registro de Imóveis (CRI) sob o número de Matrícula _______________________, 

FIRMO por meio deste TERMO o COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

______________7, incluindo as redes de drenagem de águas pluviais, iluminação pública, 

pavimentação e outras que se fizerem necessárias a CRITÉRIO DA PREFEITURA, de modo a 

viabilizar o acesso à supramencionada área ficando a aprovação do parcelamento e a emissão 

da licença para sua implantação condicionadas à finalização das obras objeto deste TERMO DE 

COMPROMISSO, com base no Art. 13 da Lei Complementar Municipal nº 340/2019. 

 

DECLARO que A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DO VIÁRIO SÃO DE 

MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE, não havendo, portanto, quaisquer ônus para a 

PREFEITURA DE SUZANO, no que se refere a implantação do viário objeto deste TERMO, ficando 

a cargo da municipalidade a responsabilidade de aprovação dos projetos das supramencionadas 

infraestruturas e o acompanhamento das relativas obras.  

 

Por ser expressão da verdade FIRMO o presente. 

 

 

Suzano, ___ de ________ de 20___ 

 

 

 

______________________________________ 

Colocar nome do proprietário da área 

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 proprietário (a). 
2 Nome da Rua. 
3 Nome do Bairro. 
4 Número do Lote. 
5 Número da Quadra. 
6 Número da Inscrição Cadastral. 
7 Colocar se é obra de abertura ou prolongamento de viário. 


