ANEXO I
REQUERIMENTO PARA ACESSO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO AO ESTACIONAMENTO DA UFCSPA
Eu,__________________________________________________________________________
________, portador do RG________________________, CPF_______________________,
CNH ________________________, categoria________, com validade até ____/____/____,
residente

e

domiciliado

no(a)

____________________________________________________________________,
nº____________,

complemento_____________________,

____________________________,

CEP____________________,

bairro
telefone

(____)_____________, proprietário e responsável legal do veículo de passageiros da
marca/modelo_________________________________________________________________
_____________,

chassi_________________________________________,

placa___________________,

devidamente

autorizado

pela

Prefeitura

de

___________________________________________, utilizando o prefixo nº ___________,
venho, por meio deste, solicitar a autorização para a acesso do veículo acima descrito nesta
Universidade em dias letivos a partir das 22h para embarque de alunos. Para tanto, seguem
anexos os documentos exigidos pelo art. 2º da Portaria nº 15/2017/PROAD.

_____________________, ______ de ____________________ de 20________.

______________________________________________
(Assinatura)
Documentos:
– Termo de responsabilidade (modelo do Anexo II) devidamente assinado pelo responsável
legal do veículo;
– Cópia simples do Alvará de Tráfego do veículo expedido pela autoridade competente;
– Cópia simples do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atual do
veículo;
– Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Transporte
Escolar de todos os condutores cadastrados no prefixo;
– Cópia simples do Registro Geral (RG) do responsável legal do veículo (proprietário registrado
no CRVL), o qual tenha assinado o presente requerimento.

ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,__________________________________________________________________________
________, portador do RG________________________, CPF_______________________, em
virtude da concessão de acesso ao estacionamento da UFCSPA do veículo de passageiros da
marca/modelo_________________________________________________________________
_____________,

chassi_________________________________________,

placa___________________,

devidamente

autorizado

pela

Prefeitura

de

___________________________________________, utilizando o prefixo nº ___________,
COMPROMETO-ME a:

a) Zelar pela segurança de todas as pessoas que transitam nas dependências da UFCSPA,
ficando ciente das responsabilidades legais aplicáveis por quaisquer danos causados;

b) Zelar pela integridade do patrimônio da UFCPSA e de terceiros, ficando ciente das
responsabilidades legais aplicáveis por quaisquer danos causados;

c) Indenizar os danos que porventura sejam causados pelo (s) condutor (es) do veículo nas
dependências das UFCSPA;

d) Caso a UFCSPA venha a ser acionada judicialmente por questões relacionadas a danos
causados pelo veículo de minha responsabilidade, colaborarei com a defesa da
Universidade e fornecerei todos os subsídios necessários, fato que não exclui o direito
de regresso;

e) Respeitar as orientações da vigilância da Universidade com relação a disposição e
organização dos veículos no estacionamento, garantindo o bom uso do espaço físico;

f) Informar à Prefeitura do Campus quaisquer alterações (acréscimos, substituições,
afastamentos), no que diz respeito aos condutores do veículo.

_____________________, ______ de ____________________ de 20________.

_____________________________________________
(Assinatura)

