
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DOS ESPAÇOS DA FASE/FMP. 

 
 
O abaixo-assinado, responsável pela realização da atividade denominada 

______________________________________________, realizada pela(o) 

________________________________, documentos _________________________, 

endereço ____________________________________________________________, 

prevista para o período de ______________________________________, nos horários 

determinados no calendário em anexo, assume o compromisso de fazer observar as 

seguintes determinações constantes das normas de utilização dos ambientes do Centro 

Cultural Casa Hercílio Esteves, auditório e área coberta em sua entrada, copa, salões de 

exposição e varanda e Sala Arthur Sá Earp Neto da FASE/FMP: 

 

1- Não é permitido que se fume nos auditórios; 

2- Não utilizar o mobiliário existente quando seu uso implicar na necessidade de colas, 

pregos, tachinhas, etc.; 

3- Não afixar coisa alguma, tais como cartazes, painéis, cortinas nas paredes de todo o 

espaço; 

4- Responsabilizar-se pela segurança e guarda do material próprio, pelo que não se 

responsabilizam a FASE/FMP nem seus funcionários, professores e alunos, aos quais é 

vedado fazê-lo;  

5- Retirar todo o material, inclusive móveis e equipamentos próprios no prazo de 24 (vinte e 

quatro) hora após o término das atividades, ou prazo menor, quando solicitado pela 

FASE/FMP; 

6- Não é permitido o consumo de alimentos de qualquer espécie e bebidas no interior do 

auditório e da Sala Arthur de Sá Earp Neto; 

7- Devolver as instalações utilizadas no mesmo estado de limpeza e condições de uso em 

que recebeu; 



8- Inteirar-se da presença das pessoas que ficarão responsáveis pelos serviços de 

segurança e informações, para quem se dirigirá sempre que necessário;  

9- Responsabilizar-se pelos danos materiais que, comprovadamente, causar ou forem 

causados por seus convidados, ressarcindo, de forma imediata a FASE/FMP por tais 

prejuízos; 

10- Instalação elétrica, de qualquer máquina ou equipamentos só poderá ser feita com a 

autorização do eletricista da FASE/FMP; 

11- Os espaços contratados serão _______________ pela FASE/FMP, que se obriga a 

cumprir os pontos apresentados em projeto de apresentação da proposta, anexado a 

este; 

12- A cessão do espaço não inclui equipamentos de multimídia ou de informática, ficando a 

disposição do contratante o sistema de som do auditório já instalado; 

13- A cessão do espaço não inclui a cessão de pessoal para dar suporte a atividade. 

14-  O estacionamento de veículos no Campus da FASE/FMP é terceirizado, logo, os custo 

deverão ser suportados pelos usuários, isentando a FASE/FMP de qualquer 

responsabilidade. 

 

Firmamos o presente assumindo a responsabilidade referente aos itens acima enumerados. 

 

Petrópolis, ____ de _________________ de _____ 

 

Contratante       Contratada 


