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ANEXO I  
Emissão de ALCB para edificações dispensadas de tal documentação para fins de 

cadastro na GNC/CBMES 
 

 
DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ______________________________________________ Portador(a) do RG 

_____________ e CPF___________________ proprietário e/ou responsável da 

Microempresa Individual (Razão Social)  

_____________________________________, com CNPJ: ____________________ 

cujo domicílio (pessoal) está situado no 

endereço______________________________________________________________

________, declaro para os devidos fins que exerço atividade econômica em área não 

edificada, a saber (descrição atividade econômica exercida vinculada à prevenção contra incêndio e 

pânico) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______atendendo ao prevê o item  5.5.4.2.3.3.2, letra “a”, da NT 01 – parte 3. 

 

Declaro, ainda que, a veracidade das informações e dos documentos 

apresentados é de minha responsabilidade, sob pena de cassação do Alvará e 

demais sanções cabíveis, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

_____________- ES, ____ de_________________20__. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II  
Emissão de ALCB para edificações dispensadas de tal documentação para fins de 

cadastro na GNC/CBMES 
 

 

 
DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ______________________________________________ Portador(a) do RG 

_____________ e CPF___________________ proprietário e/ou responsável da 

Microempresa Individual (Razão Social):  

_____________________________________, com CNPJ: 

__________________________ cujo domicílio (empresa/residência) está situado no 

endereço:_____________________________________________________________

____________________, declaro para os devidos fins que exerço atividade 

econômica em meu domicílio, a saber (descrição atividade econômica exercida vinculada à 

prevenção contra incêndio e pânico) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______atendendo ao prevê o item  5.5.4.2.3.3.2, letra “b”, da NT 01 – parte 3. 

 

Declaro, ainda que, a veracidade das informações e dos documentos 

apresentados é de minha responsabilidade, sob pena de cassação do Alvará e 

demais sanções cabíveis, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

_____________- ES, ____ de_________________20__. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III  
Emissão de ALCB para edificações dispensadas de tal documentação para fins de 

cadastro na GNC/CBMES 
 

 

 
DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ______________________________________________ Portador(a) do RG 

_____________ e CPF___________________ proprietário e/ou responsável da 

Microempresa Individual (Razão Social)  

_____________________________________, com CNPJ: ____________________ 

cujo domicílio (pessoal) está situado no 

endereço______________________________________________________________

________, declaro para os devidos fins que não exerço atividade econômica em meu 

domicílio, sendo apenas utilizado como endereço empresarial, cuja atividade 

econômica vinculada à prevenção contra incêndio e pânico é: 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____atendendo ao prevê o item  5.5.4.2.3.3.2, letra “c”, da NT 01 – parte 3. 

 

Declaro, ainda que, a veracidade das informações e dos documentos 

apresentados é de minha responsabilidade, sob pena de cassação do Alvará e 

demais sanções cabíveis, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

_____________ - ES, ____ de_________________20__. 

 

 

____________________________________ 
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Assinatura 

 


