
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

  Eu,............................................................................................................., portador do RG nº 

................................................ e do CPF/MF nº........................................................., residente à 

....................................................................................................., cidade ...................................................., 

estado............, na qualidade de responsável legal pelo 

evento............................................................................... e representante da 

empresa....................................................................................... ,  que ora solicito autorização para realização 

do referido evento, através do Processo Administrativo nº ................................da Prefeitura Municipal de 

Taubaté, em atendimento à solicitação da Área de Planejamento declaro para todos os fins de direito e sob 

as penas da Lei, estar ciente de todas as normas legais, técnicas e regulamentares para a instalação e 

funcionamento de barracas equipamentos que utilizam botijões de gás e energia elétrica, assim como as 

exigências da Vigilância Sanitária Municipal para a adequada manipulação, preparo e fornecimento de 

gêneros alimentícios e bebidas. 

Declaro outrossim que exercerei a devida orientação e fiscalização perante terceiros que 

explorem tais atividades, responsabilizando-me por eventuais danos pessoais ou materiais que possam 

ocorrer durante o evento. 

Declaro ainda, estar ciente de que: 1) é expressamente vedado perturbações ao sossego 

público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis, conforme artigo 633 da Lei Complementar 007 de 17 de 

maio de 1991; 2) estão vedados os ruídos, barulhos, rumores, bem como produção de sons na distância de 

200 (duzentos) metros de hospitais, casas de saúde e de que ao conceder autorização, poderá a Prefeitura 

estabelecer as restrições que julgar convenientes, no sentido de assegurar a ordem e a moralidade, dos 

divertimentos e os sossego da vizinhança, conforme Artigo 645, Parágrafo 2, da referida Lei. 

Declaro finalmente, estar ciente do Título VI – Das Posturas Municipais da Lei 

Complementar 007/91 – Código de Ordenação Espacial do Município e que a autorização da divulgação do 

evento e a venda ou distribuição dos ingressos não caracteriza o deferimento do pedido para realização do 

evento. 

Firmo o presente Termo de Responsabilidade possuindo total conhecimento de minhas 

obrigações e riscos, e desobrigando Prefeitura Municipal de Taubaté de quaisquer ônus e responsabilidade 

por danos materiais ou morais, dando irretratável e irrevogável isenção à mesma caso ocorra. 

 

 

Taubaté, .........de..........................de 200... 

 

 

 

........................................................................... 

Nome 

CPF 

 

 


