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Data:……………………………………………….…. Horário:…………………………………..
Nome Completo:……………………………………………………………………………………
Documento de identidade válido (DNI/C.I./Passaporte):........................................................
Endereço: Logradouro:…………………………………...Bairro:…………………………(CEP)
Cidade:…………………………………………..Estado:............................................................
Data de nascimento: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nacionalidade:……………………………………..

Telefone:……………………………….E-mail:……………………………………………………..

Através do presente documento, declaro:
1- Que aceito a bicicleta, todos os elementos que a compõem e, quando corresponda, o
capacete que me são entregues em comodato. Portanto, assumo a exclusiva
responsabilidade dos mesmos até o momento de sua devolução, e me comprometo a
devolvê-los em idênticas condições às que me foram entregues. Além disso,
comprometo-se a fazer a devolução dentro do tempo de uso estabelecido e em
quaisquer das estações ou pontos.
2- Aceito a total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano que puder ocasionar-me
o uso da mesma bem como qualquer dano que puder chegar a ocasionar a terceiros.
3- No caso da comissão do crime de retenção indébita, art. 173 inciso 2 do Código Penal,
ou de devolução da bicicleta que me tiver sido entregue com o quadro quebrado pelo
uso inapropriado, o Governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires poderá executar o
contrato de comodato, sendo suficiente o presente documento como prova de
declaração juramentada. Neste caso, terei de pagar uma multa de $1500. O valor da
multa é susceptível de modificações a cada ano e pode consultar-se nas instruções de
uso do sistema disponível no site http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/sistema-detransporte-publico-en-bicicletas/inscripcion/. Caso opte por realizar o pagamento
voluntário da multa que me corresponda, terei uma bonificação de 50%. Neste caso
terei de enviar um email através do site http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/sistemade-transporte-publico-en-bicicletas/consultas/ indicando no cabeçalho ‘pagamento
voluntário’ e no corpo do email meu nome completo, número e tipo de documento,
endereço e número de celular.
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4- Aceito que o inadimplemento das obrigações assumidas poderá gerar as seguintes
penalidades, independente das consequências legais que meus atos pudessem
ocasionar:
• Receber baixa do cadastro por uma (1) semana, a primeira vez que realizar uma
devolução da bicicleta e/ou o capacete após o tempo de uso estabelecido (1h); por
um (1) mês a segunda vez, dois (2) meses a terceira vez e baixa definitiva a quarta
vez.
• Receber baixa definitiva do cadastro pela falta de devolução da bicicleta, ou
devolução da bicicleta com o quadro quebrado pelo uso inapropriado, bem como a
alta no cadastro quando realizar o pagamento da multa correspondente.
• Receber baixa do cadastro por um (1) mês a primeira vez que o usuário devolver a
bicicleta com partes quebradas (excluindo o quadro) pelo uso inapropriado, ou não
devolver o capacete entregue em comodato, por dois (2) meses a segunda vez,
três (3) meses a terceira vez e baixa definitiva do cadastro a quarta vez.
• Receber baixa definitiva do cadastro quando o usuário receber três (3) ou mais
denúncias por inadimplemento das normas de segurança viária.
5- Tenho capacidade física e psíquica para utilizar este sistema de transporte.
6- Comprometo-me a utilizar a bicicleta respeitando todas as normas de trânsito, circular
nas ciclovias nos trajetos onde elas existam e exclusivamente dentro do âmbito da
Cidade Autônoma de Buenos Aires, e viajar sem acompanhantes no veículo.
7- Comprometo-me a usar capacete.
8- As fotocópias da documentação que apresento conferem com os originais.
O presente documento reveste o caráter de título executivo com todos seus efeitos, nos
termos dos art. 438 e concordantes do CPCC.

Assinatura:.........................................Documento (tipo e número):........................................
Por extenso:............................................................................................................................
Endereço:................................................................................................................................
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