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CONTRATO DE ADESÃO SÓCIO DOADOR ASVI CDD
Contrato de adesão Sócio Doador ASVI CDD tem como fim adquirir fundos
para execução dos projetos sociais da instituição na Cidade de Deus.
O Sócio Doador e a ASVI CDD tem entre si ajustado o presente contrato de
adesão diante de todos os seguintes artigos, parágrafos, cláusula e condições:
DO OBJETIVO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato tem por objetivo arrecadação de fundos
para permitir a realização dos projetos sociais da ASVI CDD no contraturno
escolar, diariamente assim como atividade culturais e educacionais externas,
apoiando no desenvolvimento integral de crianças, adolescente e jovens na
Cidade de Deus.
DA ADESÃO, PLANOS E PRAZOS
CLÁUSULA SEGUNDA: Do pagamento pela adesão ao contrato de
associação à ASVI CDD referidos na cláusula primeira, o Sócio Doador
contribuirá com a importância referente aos planos, a sua escolha, de R$25,00
(vinte e cinco reais), R$50,00 (cinquenta reais), R$100,00 (cem reais) ou outros
valores acima de R$100,00 (cem reais).
§O Sócio Doador se comprometerá a fazer as doações mensais até o quinto
dia útil do mês.
CLÁUSULA TERCEIRA: O reajuste de valores e mudanças de planos de
adesão podem ser feito a qualquer momento a critério do Sócio Doador.

DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMETIMENTO DA ASVI CDD
CLÁUSULA QUARTA:
§A instituição se compromete a enviar mensalmente informativos e informes
sobre a execução das atividades institucionais e dos projetos em andamento;
§A instituição se compromete a manter atualizado em seu site demonstrativo
financeiro anual;
§A instituição se compromete a mandar relatórios de atividades anual com
previas semestral;
§Na adesão o Sócio Doador receberá lembrança especial personalizada para
celebra o contrato lembrando o quanto ele é importante para o
desenvolvimento dos projetos da instituição.
Ao dar OK no contrato de adesão você concorda com todos os termos acima

