
12. Os armários ficarão sob a responsabilidade dos alunos titulares dos contratos, devendo os mesmo informarem à Direção qualquer dano ou 

ato de vandalismo, para as devidas providências.

13.     Caberá ao usuário uma Taxa de R$ 60,00 (Sessenta Reais) que deverá ser paga na ocupação do armário durante o 2º Sem/2017, 

não haverá nenhuma possibilidade do usuário tomar posse do armário sem o pagamento do montante acima.

14.     Os alunos que forem continuar alugando o armário no 1º Sem/2018 deverão retornar a Secretaria para retirar um novo termo de 

responsabilidade e efetuar o pagamento da taxa referente ao novo período.

R.G.: _______________________ 

Rua Cachoeira Poraquê, 326 – Cohab Raposo Tavares – São Paulo – SP

05574-450 – Tel/Fax.: (11) 3782-5782 – (11) 3782-5529

                            Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual Raposo Tavares

                                            _______________________________________________

                                          Assinatura do Responsável

APM DA ETEC RAPOSO TAVARES

APM da Etec Raposo Tavares – São Paulo

Termo de Compromisso de uso dos Armários  2ºSEM–2017

DE UM LADO A APM DA ETEC RAPOSO TAVARES, COMO CEDENTE, E DE OUTRO, O (A) ALUNO (A) :

15.     O (a) aluno (a), bem como seu responsável, declara-se ciente e de acordo com o presente termo de responsabilidade e 

comprometem-se ao seu fiel cumprimento.

São Paulo, ____/____/____

Nome do Responsável: __________________________________________________________________________

JERÖNIMO 2014

9.     A devolução do armário ocorrerá até o último dia letivo do 2º Semestre/2017. "15 de Dezembro de 2017"                                                                                               

Os armários que não forem desocupados terão os cadeados retirados e os pertences guardados na diretoria da escola.

11.     Os armários serão distribuídos, de acordo com a ordem de assinatura do Termo de Compromisso e pagamento da Taxa Semestral, 

tendo como prioridade de escolha do número os primeiros usuários.

7.     A  Escola não se responsabiliza por objetos guardados pelo (a) usuário (a) no interior do armário.

8.     Também não incidirá sobre a Escola qualquer responsabilidade, caso ocorra abertura do armário, por qualquer forma, por outros que não 

seu individual usuário.

10.     Caso o (a) aluno (a) deixe a Escola, por qualquer motivo, durante o semestre letivo, o armário deverá ser entregue aberto livre e 

desobstruído.

6.     Sendo detectado algum dano ao armário, será cobrado o reparo ou a substituição do mesmo.

______________________________________________________________________________________ DA TURMA _________,                 

COMO USUÁRIO, VEM POR MEIO DESTA FIRMAR ENTRE SI O QUE SEGUE:     

1.     Cabe ao aluno zelar pela conservação do armário e devolução nas mesmas condições de uso em que o recebeu ficando vedada a 

colocação de adesivos e inscrições indeléveis de qualquer natureza, sendo que o objeto deste termo é de propriedade da APM da Etec 

Raposo Tavares.

2.     É proibido o uso do armário para guarda manutenção de objetos considerados ilícitos como arma branca ou de fogo, arma de brinquedo, 

bebida de teor alcoólico, cigarros, material inflamável, bem como revistas, jornais ou livros inadequados ou não pertinentes ao ambiente 

escolar.

3.     O usuário deverá adquirir e será o responsável pelo cadeado e chaves respectivas.

4.     A Escola não é responsável pelo mau uso do cadeado ou das chaves, não sendo de sua responsabilidade qualquer vigilância sobre estes 

itens de segurança privada do armário.

5. Na hipótese de perda ou extravio definitivo das chaves, o (a) aluno (a) deverá adquirir outro cadeado e chaves e solicitar a Escola que 

providencie a inutilização do cadeado existente no armário por ele (a) usado.
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12. Os armários ficarão sob a responsabilidade dos alunos titulares dos contratos, devendo os mesmo informarem à Direção qualquer dano ou 

ato de vandalismo, para as devidas providências.

13.     Caberá ao usuário uma Taxa de R$ 60,00 (Sessenta Reais) que deverá ser paga na ocupação do armário durante o 2º Sem/2016, 

não haverá nenhuma possibilidade do usuário tomar posse do armário sem o pagamento do montante acima.

14.     Os alunos que forem continuar alugando o armário no 1º Sem/2018 deverão retornar a Secretaria para retirar um novo termo de 

responsabilidade e efetuar o pagamento da taxa referente ao novo período.

15.     O (a) aluno (a), bem como seu responsável, declara-se ciente e de acordo com o presente termo de responsabilidade e 

comprometem-se ao seu fiel cumprimento.

São Paulo, ____/____/____

Nome do Responsável: __________________________________________________________________________

11.     Os armários serão distribuídos, de acordo com a ordem de assinatura do Termo de Compromisso e pagamento da Taxa Semestral, 

tendo como prioridade de escolha do número os primeiros usuários.

6.     Sendo detectado algum dano ao armário, será cobrado o reparo ou a substituição do mesmo.

7.     A  Escola não se responsabiliza por objetos guardados pelo (a) usuário (a) no interior do armário.

8.     Também não incidirá sobre a Escola qualquer responsabilidade, caso ocorra abertura do armário, por qualquer forma, por outros que não 

seu individual usuário.

9.     A devolução do armário ocorrerá até o último dia letivo do 2º Semestre/2017. "15 de Dezembro de 2017"                                                                                               

Os armários que não forem desocupados terão os cadeados retirados e os pertences guardados na diretoria da escola

10.     Caso o (a) aluno (a) deixe a Escola, por qualquer motivo, durante o semestre letivo, o armário deverá ser entregue aberto livre e 

desobstruído.

5. Na hipótese de perda ou extravio definitivo das chaves, o (a) aluno (a) deverá adquirir outro cadeado e chaves e solicitar a Escola que 

providencie a inutilização do cadeado existente no armário por ele (a) usado.

______________________________________________________________________________________ DA TURMA _________,                 

COMO USUÁRIO, VEM POR MEIO DESTA FIRMAR ENTRE SI O QUE SEGUE:     

1.     Cabe ao aluno zelar pela conservação do armário e devolução nas mesmas condições de uso em que o recebeu ficando vedada a 

colocação de adesivos e inscrições indeléveis de qualquer natureza, sendo que o objeto deste termo é de propriedade da APM da Etec 

Raposo Tavares.

2.     É proibido o uso do armário para guarda manutenção de objetos considerados ilícitos como arma branca ou de fogo, arma de brinquedo, 

bebida de teor alcoólico, cigarros, material inflamável, bem como revistas, jornais ou livros inadequados ou não pertinentes ao ambiente 

escolar.

3.     O usuário deverá adquirir e será o responsável pelo cadeado e chaves respectivas.

4.     A Escola não é responsável pelo mau uso do cadeado ou das chaves, não sendo de sua responsabilidade qualquer vigilância sobre estes 

itens de segurança privada do armário.

DE UM LADO A APM DA ETEC RAPOSO TAVARES, COMO CEDENTE, E DE OUTRO, O (A) ALUNO (A) :

APM DA ETEC RAPOSO TAVARES

APM da Etec Raposo Tavares – São Paulo
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