
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

VÔO DE “DRONE” 

 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,                               

(nome) ______________________________________________________________, 

residente na__________________________________________________________, 

cidade__________________________, CEP ___________________________,                 

portador do CPF __________________________________________________, 

telefone (       )_____________________, e-mail______________________________, 

doravante designado USUÁRIO, solicito AUTORIZAÇÃO para a UTILIZAÇÃO DE 

“DRONE” nas dependências do PARQUE BURLE MARX. 

 

CONSIDERANDO: 

(i) O Convênio celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

e a FUNDAÇÃO ARON BIRMANN, no qual a primeira delegou à segunda a 

administração e gerenciamento do PARQUE BURLE MARX. 

 

(ii) A autorização concedida ao USUÁRIO para a utilização de DRONE dentro do 

Parque Burle Marx - das 7h às 19h - na DATA____________________.   

 

 

O USUÁRIO SE RESPONSABILIZA perante a FUNDAÇÃO ARON BIRMANN, na 

forma que se segue: 

 

1. Preservar os bens municipais de qualquer natureza, assim como a flora e a 

 fauna do Parque Burle Marx. 

 

1.1 Arcar com os ônus decorrentes de eventuais danos causados pelo DRONE às 

árvores, arbustos, canteiros ou gramados, pisos, paredes, banheiros, etc., 

mediante o pagamento do custo da recuperação dos prejuízos porventura 

ocasionados, no prazo máximo de 03 (três) dias da data de apresentação da 

fatura fornecida pela empresa para efetuar a reparação. 

 



2. Efetuar o pagamento de R$140,00 (cento e quarenta reais) na conta da      

Fundação Aron Birmann, Banco Bradesco, Conta Corrente nº: 24.615-8 

e Agência nº: 1991-7, Titular: Fundação Aron Birmann. 

 

3. Efetuar o pagamento do estacionamento, caso este seja utilizado, em vista que 

este valor não está incluso nesta autorização. 

 

4. Observar e respeitar o Regulamento do Parque Burle Marx, assim como as 

determinações da FUNDAÇÃO ARON BIRMANN. 

 

5. Eximir de qualquer responsabilidade a FUNDAÇÃO ARON BIRMANN, por 

qualquer ocorrência que venha ocasionar danos a pessoas ou equipamentos 

durante a utilização do DRONE. 

 

 

Declaro estar ciente das responsabilidades acima e aceito arcar com o ônus de 

eventuais prejuízos à Fundação Aron Birmann.  

 

 

São Paulo, ________ de ________________________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

USUÁRIO:  

CPF: 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

FUNDAÇÃO ARON BIRMANN  
 

CNPJ: 00639051/0001- 68  


