
 

 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO  
DA PARTE PÚBLICA DO PLENÁRIO “ANTONIO MEDEIROS JÚNIOR”,  

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E MOBÍLIA 
 
 
Órgão-Gabinete | Requisitante:  

 

Responsável pelo evento | Cargo:  

 

Telefone | e-mail:  

 

Finalidade | Tema:  
 
 
Data | Período de utilização:  
     

 
Equipamento (s) requisitado (s) Estrutura e outras necessidades: 
 
[    ] projetor e telão - com controles 
remotos 

[    ] notebook, cabo de energia e mouse  

[    ] controle para transição de slides e chip 
de captação de sinal 

[    ] sistema de som portátil: caixa de som, 
mesa de áudio, um microfone sem fio e 
base de captação, cabo para reprodução de 
áudio do notebook para a caixa de som 

[    ] controle remoto do ar-condicionado 

[    ] outro, especifique: 

 

 
[    ] especifique: 
 

 



 

 
 

 
 

O REQUISITANTE/RESPONSÁVEL fica ciente das seguintes obrigações: 
 

• Manter nas dependências da CÂMARA, durante a montagem, execução e retirada 
do evento, um responsável pelo evento e recepção dos envolvidos e convidados; 

• Arcar com os prejuízos pela má utilização e/ou por terceiros durante a realização 
do evento, no período de montagem e desmontagem do evento; 

• Manter a ordem no recinto; 
• Zelar pelos equipamentos de som e imagem; 
• Entre outras conforme regulamentação do ATO nº 02/2019. 

 
 
O REQUISITANTE/RESPONSÁVEL fica ciente das seguintes proibições: 
 

• Fixar cartazes, faixas, painéis e similares nas paredes, portas e cadeiras; 
• Explorar qualquer tipo de comércio paralelo ao evento, nas dependências do 

espaço cedido; 
• Fumar nos ambientes internos; 
• Entre outras conforme regulamentação do ATO nº 02/2019. 

 
 
O REQUISITANTE/RESPONSÁVEL fica ciente de sua responsabilidade plena e integral pelos 
danos que eventualmente forem perpetrados contra o patrimônio público, incluindo 
nestes as instalações, acessórios físicos e aparelhagem eletrônica.  Fica também ciente de 
todos observados no ATO DA MESA DIRETORA nº 02/2019, de 18 de janeiro de 2019 
 
 
 
Vinhedo/SP, _____  de  ________________________  de  _________. 

 
 
 

Assinatura do RESPONSÁVEL _________________________________  
 
RG./DOC.: ________________________________________________ 
 
 
 

 
CÂMARA MUNIPAL DE VINHEDO | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - CERIMONIAL | FEV. 2019 | V. 01 


