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PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTAS 

 
 
Srs. usuários:  
 
Informamos que será cobrada multa para os materiais não devolvidos ou renovados 
no período previsto. O pagamento de multas (devoluções com atraso, pernoite de 
escaninhos, 2ª via de chave) dessa Biblioteca será efetuado em qualquer agência do 
Banco do Brasil, através de um código identificador.  
 
 
1º PASSO 
 
Verificar na Biblioteca ou através do                               (“Acesso ao usuário”);  

a) o valor total da multa a ser paga;  
b) o número do código identificador para pagamento no Banco do Brasil;  

 
2º PASSO 
 
Efetuar o pagamento no Banco do Brasil. 

a) para correntistas: no caixa eletrônico ou por transferência; 
b) para não correntistas: diretamente no guichê de atendimento. 

 
.  
3º PASSO 
 
Apresentar o comprovante de pagamento na Biblioteca, no setor de empréstimo de 
livro. Este comprovante emitido pelo Banco do Brasil será recolhido e, em troca, o 
usuário receberá o comprovante de pagamento de multa emitido pelo PERGAMUM, 
do Sistema de Bibliotecas. 
 
. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
1. O pagamento da multa, só poderá ser realizado no Banco do Brasil (agência, 

caixa eletrônico ou Internet). 
2. Para correntista do Banco do Brasil, o pagamento poderá ser feito no caixa 

eletrônico (até as 20:00 horas) ou pela Internet. 
3. Para não correntista, o pagamento deverá ser feito diretamente no caixa interno, 

até as 16:00 horas. 
4. O pagamento poderá ser realizado por outra pessoa que seja correntista do 

Banco do Brasil. Neste caso, o usuário devedor precisará anotar no 
comprovante de pagamento o seu nome completo. 

5. Não será aceito pagamento agendado, apenas pagamento para a data corrente. 
6. O Sistema do Caixa Eletrônico do Banco do Brasil só aceita pagamento para 

compensação até 20:00 horas do mesmo dia.  
 
 
 

http://
https://catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php
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CÓDIGO IDENTIFICADOR PARA PAGAMENTO DE MULTAS 

 
 
 

PAGAMENTO DE MULTA 
Correntistas Banco do Brasil 

 
 
 
1) Transferências 
2) Transferências 
3) Conta corrente para conta única do 

tesouro 
4) Digitar o valor 

5) Identificador 1:  (sem espaços)  

153289 15229 288306 
6) Identificador 2: CPF do titular da conta 
7) Confirmar transferência 

Entregar o comprovante na Bca. Campus 
Saúde 

 PAGAMENTO DE MULTA 
NÃO CORRENTISTAS do Banco do Brasil 

 
 
 
 

1) 1) Banco do Brasil = 001 
2) 2) Agência = 1607-1 
3) 3) Conta corrente = 170500-8 
4) 4)Favorecido (sem espaços)  

153289 15229 288306 

5) 5) CPF do depositante 
6) 6) Entregar o comprovante na Biblioteca do  

Campus Saúde. 

 

 

As transferências são aceitas somente até 

às 20:00 horas 

 

Os pagamentos são efetuados somente 

até às 16:00 horas 

 


