
 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DO CAMPUS SAÚDE 

Av. Prof. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia 

 

 

Núcleo Avançado do DLO 

TERMO DE COMPROMISSO 2018 – ESTACIONAMENTO DO CAMPUS SAÚDE 
 

Pelo presente e para fins de aquisição do adesivo que dá direito ao uso do estacionamento do Campus Saúde, declaro 

estar ciente das normas de sua utilização e comprometo-me a cumpri-las no que me cabe, de acordo, ainda, com os termos 

abaixo: 

 O adesivo/lacre de identificação fornecido pela Comissão Permanente do Campus Saúde deverá ser afixado no para-

brisa do veículo ou à moto. É um item pessoal e intransferível, tendo validade conforme calendário estipulado. 

 A adesão ao sistema de controle de acesso ao estacionamento do Campus Saúde em 2018 será feita pelo pagamento 

do valor abaixo, cobrado a título de contribuição para manutenção da área comum do Campus Saúde, bem como a 

assinatura da folha de cadastro e do presente Termo de Compromisso: 

VEÍCULO / CATEGORIA MANHÃ / TARDE / NOITE / ACESSO RESTRITO INTEGRAL 

CARRO R$300,00 R$400,00 

MOTO R$200,00 

 Em caso de troca do veículo cadastrado ou quebra do para-brisa, será fornecido novo adesivo/lacre de 

identificação ao custo de R$ 10,00 (dez reais). 

 O cancelamento do cadastro para uso do estacionamento do Campus Saúde implicará na devolução obrigatória do 

adesivo/lacre de identificação, que ficará bloqueado a partir da data da desvinculação. 

 A Comissão Permanente do Campus Saúde não garante a disponibilidade de vaga para estacionar. 

 A Comissão Permanente do Campus Saúde não se responsabiliza por danos ocorridos no veículo 

durante o período de sua permanência no estacionamento, tais como furto, roubo, abalroamento, 

queda de galhos, etc. 

 

O SISTEMA DE RODÍZIO (DESCRITO NAS NORMAS DO ESTACIONAMENTO) SERÁ 

PERMANENTEMENTE AVALIADO. CASO SEJA CONSTATADA ACUMULAÇÃO DE 

VEÍCULOS À ESPERA POR VAGAS HAVERÁ IMPLANTAÇÃO DE UM SEGUNDO DIA ÚTIL 

DE RODÍZIO SEMANAL. 

 

Declaro, também, ter recebido cópia das Normas do Estacionamento, e que conheço as penalidades as quais os 

usuários estão sujeitos em caso de uso inadequado. Por estar de acordo com os termos acima, assino o presente documento 

em duas vias, ficando uma via em meu poder. Atesto, também, a veracidade de toda a documentação entregue para 

realização do cadastro e o recebimento do adesivo/lacre de identificação do veículo. 

 

  

 

 

Belo Horizonte, ______ de ________________ de 2018.                                               Assinatura do usuário 


