TERMO DE ADESÃO À AÇÃO “AMIGOS DO TURISMO” PROJETO LUZES DE NATAL 2019
Patrocinador:_________________________________________________________, inscrito sob o CNPJ/CPF nº
_________________________,
estabelecida
(o)
no
endereço
__________________________________________________na cidade de ____________________- SP, vem através
deste termo de adesão à Ação “Amigos do Turismo” do Projeto Luzes de Natal 2019, se unir as demais empresas
patrocinadoras e entidades apoiadoras, ARCVB – Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau e COMTUR ATIBAIA
– Conselho Municipal de Turismo de Atibaia e, para implantar nesse ano de 2019 a III etapa do projeto, conforme
descritivo apresentado.
Para tanto o Patrocinador (nomeado neste termo) compromete-se a contribuir com o valor total de R$ ______ (
_____________ reais), conforme demonstrativo abaixo:
Valor de cota mínima: R$300,00
Formas de Pagamento:
( ) Depósito à vista no dia ____/____/____;
( ) Depósito parcelado em até 3 vezes (sendo a última parcela até 30 Outubro de 2019): Nº de parcelas ________;
Vencimentos:
1ª parcela___/___/____ | 2ª parcela___/___/____ | 3ª parcela___/___/____
Todo pagamento deverá ser depositado na conta bancária da Cooperativa SICREDI nº 0748, agência nº 0738, conta
corrente nº 84618-0 em nome do ARCVB – Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (CNPJ 07.747.778/000108). Os depósitos realizados serão destinados à conta poupança vinculada aberta especificamente para controle
deste fundo na utilização nessa ação e projeto.
Dever do patrocinador:
 O patrocinador compromete-se a respeitar a data de vencimento estipulado neste termo;
 O patrocinador assume a responsabilidade de enviar o comprovante de depósito para o e-mail
financeiro@atibaiaeregiao.com.br, a cada pagamento realizado para identificação e controle;
Direito do patrocinador:
 Solicitar prestação de contas a qualquer momento sobre receitas e despesas vinculadas ao projeto, bem
como demonstrativos, extratos, notas fiscais e outros documentos comprobatórios;
 Logotipo veiculado nos meios de comunicação das entidades envolvidas;
A partir da assinatura deste documento, o patrocinador declara concordância e ciência que a realização da prestação
de contas seja de responsabilidade do ARCVB, com participação e auditoria do COMTUR e Associado ARCVB para
determinado fim.
Ao mesmo tempo em que autoriza automaticamente o uso da imagem de sua empresa nos meios de comunicação
das entidades envolvidas.
Atibaia, ____ de _____________________ de 2019
Empresa:
Nome do Responsável:
Cargo / Função:
CPF:

Telefone:

Email:

___________________________________________
Assinatura

