AEUB – Associação de Estudantes Universitários de Barão/RS
CNPJ 05.823.890/0001-55

DECLARAÇÃO – TRANSPORTE PARTICULAR - AEUB - _____ SEMESTRE /______
Eu, ______________________________________, CPF nº _____________________, RG nº
_______________________, número do Contrato no sistema ADMESC ______________, membro
associado à AEUB – Associação dos Estudantes Universitários de Barão, inscrita no CNPJ nº
05.823.890/0001-55, por meio deste DECLARO sob as penas da Lei e do Estatuto Social que:
1) Utilizo transporte particular para me deslocar, ida e volta, até a instituição de ensino onde
estou matriculado, conforme cadastro que realizei no sistema ADMESC;
2) Para o deslocamento utilizo o veículo de placas ________________, cuja cópia do
documento de propriedade segue em anexo;
3) Declaro que durante o trajeto: (escolha a opção “a” ou “b” marcando com um “X”)
a) ( ) Não transporto outras pessoas, ou seja, utilizo o transporte particular para uso
exclusivo até a instituição de ensino;
b) (

) Forneço deslocamento GRATUITO (caronas) para as pessoas abaixo indicadas;
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4) Estou ciente e esclareci para as pessoas acima indicadas que a omissão culposa ou dolosa,
ou declaração falsa dessas informações, configura infração gravíssima aos termos do Estatuto Social
desta entidade, acarretando na suspensão imediata de qualquer benefício e estará sujeito à devolução
integral dos recursos já recebidos com os consectários legais, sem prejuízo da responsabilização
Administrativa, Civil e Criminal, na forma da Lei e do Estatuto desta Associação;
5) Declaro que as informações acima são a expressão da verdade e que apresentei este
documento às pessoas indicadas que, após lerem o documento, se deram plenamente cientes destes
termos e assinam comigo ao final;
Barão, _____ de _________________ de _______.
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