
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DO PLENÁRIO E DEMAIS INSTALAÇÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE JANDIRA. 

 

DO REQUISITANTE  

__________________________________________, CPF nº _______________________, 
doravante denominado do REQUISITANTE, ao reservar o PLENÁRIO (Sala Oswaldo 
Sammartino), da Câmara Municipal de Jandira, para o dia _____________________, das 
_____________ às _______________ hs , para realização do(a) EVENTO, declara estar ciente 
de que: 

DA UTILIZAÇÃO  

Durante o período de utilização do referido espaço, deverão ser respeitadas as normas e 
condutas da Câmara Municipal de Jandira, bem como as leis municipais, estaduais e federais 
que incidirem sobre as atividades realizadas no período reservado, sob pena de 
responsabilidade civil e criminal;  

Em nenhuma hipótese poderá haver obstrução das saídas de emergência do prédio, bem 
como a remoção ou a utilização indevida dos extintores;  

As paredes e o teto não poderão ser furados para afixação de banners, placas, ornamentos ou 
afins. O mesmo vale para o piso, sobre o qual não poderão ser arrastados móveis ou 
equipamentos;  

No dia e horário de término de utilização, as áreas interna e externas utilizadas, inclusive o 
gramado, devem estar livres de qualquer material ou equipamento utilizados no evento, bem 
como do lixo gerado nas atividades, sob pena de aplicação de multa. A Câmara Municipal não 
se responsabiliza pelos bens de terceiros; 

É terminantemente proibido o transporte, armazenamento e uso de artefatos ou dispositivos 
pirotécnicos nas dependências da Câmara Municipal de Jandira - como fogos de artifício, 
morteiros e sinalizadores - ou demais objetos em geral que possam causar combustão e/ou 
explosões. Eventuais infrações deste dispositivo são de única e total responsabilidade dos 
promotores do evento; 

O requisitante é responsável pela organização total do evento, devendo efetuar o transporte 
de materiais não pertencentes ao auditório; 

A reserva inclui somente a utilização do espaço físico, e dos recursos audiovisuais; 

O Diretor da Câmara Municipal e o REQUISITANTE realizarão inspeção nas instalações e 
equipamentos antes e após o evento, firmando documento próprio de Vistoria; 

Não é permitida qualquer alteração na disposição dos móveis e equipamentos instalados nos 
Auditórios e demais instalações, nem a colocação de cartazes com fita ou materiais que  



 

 

 

 

danifiquem as instalações e equipamentos do local. Todas as instalações e equipamentos 
devem ser restituídos íntegros, de acordo com a Vistoria realizada; 

O requisitante assumirá o reparo ou reposição de qualquer equipamento danificado durante a 
realização do evento, assim como a reposição de bem subtraído do patrimônio da Câmara 
Municipal de Jandira; 

 

Jandira, _________ de ______________ de ______________. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Requisitante 

 


