
 

 

 

 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 

DECLARAÇÃO DE PONTO  DE CONTATO

 

 

Eu,.................................

residente e domiciliado à Rua/Av

nº....................... Apto................... Bairro:............................. Cidade:..................................

da RG...................................................... CPF:..................................................

representante da empresa, cuja 

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

Individual ou Estatuto Registrado sob n

CNPJ.............................................

como PONTO DE CONTATO

Rua/Av...................................................................................................... e que este endereço não 

será utilizado para exercício de qualquer atividade comercial, industrial, ou de prestação de serviços 

com atendimento no público, bem como a colocação de anúncios ou outro veículo de propaganda.

Estou ciente que o Município de Pelotas não se responsabiliza por eventuais litígios que 

envolvam a posse ou propriedade do imóvel, ou qualquer desrespeito a legislação vigente do 

Município, o que acarretará no cancelamento do alvará requerido através deste, sem prejuízo do 

enquadramento nas demais penalidades previstas em lei.

Obs.: Os campos ref

preenchidos de forma legível. Deverá ser entregue cópia (frente e verso) de todos os documentos 

citados no texto da declaração acima.

Pelotas,..........de............................................d

 

 

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

(assinatura do TITULAR DA EMPRESA ou REPRESENTANTE LEGAL com firma reconhecida

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE PELOTAS 

 

DECLARAÇÃO DE PONTO  DE CONTATO 

Eu,.............................................................................................................abaixo assinado, 

Rua/Av...........................................................................................................

................. Bairro:............................. Cidade:..................................

.................................................... CPF:..................................................

da empresa, cuja Razão Social é denominada 

............................................................................................................ Contrato Social ou Firma 

Individual ou Estatuto Registrado sob nº.............................................

......................., declaro  que a empresa acima referida uti

PONTO DE CONTATO para a empresa o imóvel  localizado a 

............................................................................................. e que este endereço não 

qualquer atividade comercial, industrial, ou de prestação de serviços 

com atendimento no público, bem como a colocação de anúncios ou outro veículo de propaganda.

Estou ciente que o Município de Pelotas não se responsabiliza por eventuais litígios que 

lvam a posse ou propriedade do imóvel, ou qualquer desrespeito a legislação vigente do 

Município, o que acarretará no cancelamento do alvará requerido através deste, sem prejuízo do 

enquadramento nas demais penalidades previstas em lei. 

Obs.: Os campos referentes às declarações acima deverão estar integralmente 

preenchidos de forma legível. Deverá ser entregue cópia (frente e verso) de todos os documentos 

citados no texto da declaração acima. 

Pelotas,..........de............................................de 20...... 

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

(assinatura do TITULAR DA EMPRESA ou REPRESENTANTE LEGAL com firma reconhecida

.................................................abaixo assinado, 

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

................. Bairro:............................. Cidade:.................................. portador  

.................................................... CPF:..................................................., na condição de 

Razão Social é denominada 

Contrato Social ou Firma 

...................................................,  

., declaro  que a empresa acima referida utilizará, exclusivamente 

o imóvel  localizado a 

............................................................................................. e que este endereço não 

qualquer atividade comercial, industrial, ou de prestação de serviços 

com atendimento no público, bem como a colocação de anúncios ou outro veículo de propaganda. 

Estou ciente que o Município de Pelotas não se responsabiliza por eventuais litígios que 

lvam a posse ou propriedade do imóvel, ou qualquer desrespeito a legislação vigente do 

Município, o que acarretará no cancelamento do alvará requerido através deste, sem prejuízo do 

declarações acima deverão estar integralmente 

preenchidos de forma legível. Deverá ser entregue cópia (frente e verso) de todos os documentos 

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

(assinatura do TITULAR DA EMPRESA ou REPRESENTANTE LEGAL com firma reconhecida) 


