
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

--------------------------------------, portador da identidade (se pessoa física) -------------------------

---,            CNPJ/CPF -----------------------------, proprietário do Imóvel localizado à -------------

----------------------------, reconheço o compromisso de comprovar a veracidade, quanto à 

tecnologia adotada na obra em questão, posto que a geração de RCC estimada no 

PGRCC Aprovado foi calculada com base na mesma.   

 Saliento que, tenho conhecimento que o referencial de RCC a ser comprovado no 

Relatório Final de Obra, informado no PGRCC, só será validado se, somente se,         

a tecnologia não convencional utilizada (alvenaria racionalizada, Dry Wall, Pré–

moldado, etc) puder ser constatada, através de: projeto de alvenaria racionalizada; 

registros fotográficos da obra; notas fiscais da compra de pré-moldados, e/ou quaisquer 

outros documentos comprobatórios.  

Caso contrário, o referencial a ser comprovado no RFO passará a ser calculado com 

base na tecnologia convencional. 

 Dito isto, assumo por meio deste instrumento toda e qualquer responsabilidade, inclusive 

quaisquer punições previstas pelo descumprimento deste compromisso. 

 

 

 

Recife,--------- de ------------------de 2020 

 

_________________________________________ 
 

------------------------------  CNPJ/CPF -------------- 

 

 
 

 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

--------------------------------------, portador da identidade (se pessoa física) -------------------------

---,            CNPJ/CPF -----------------------------, proprietário do Imóvel localizado à -------------

----------------------------, reconheço o compromisso de contratar para a coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos da Construção Civil a serem 

gerados na obra do presente Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

PGRCC , apenas empresas devidamente cadastradas e autorizadas junto à 

EMLURB para execução dos mencionados serviços. 

Informo, também, caso se faça necessário o uso de outro modal de transporte não 

previsto na Legislação Vigente, face ao volume gerado (casos de demolição e/ou 

escavação de pavimento semienterrado), que tenho a ciência de que será 

necessário, após a obtenção dos referidos Alvarás (os quais autorizam a execução 

dos referidos serviços), solicitar à esta Autarquia de Manutenção e Limpeza 

Urbana, a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA TRANSPORTE ATRAVÉS DE 

CAMINHÕES CAÇAMBA.   

Dito isto, assumo por meio deste instrumento toda e qualquer responsabilidade, 
inclusive quaisquer punições previstas pelo descumprimento deste compromisso. 

 

 

 

Recife,--------- de ------------------de 2019 

 

_________________________________________ 
 

------------------------------  CNPJ/CPF -------------- 

 

 


