TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA SÓCIOS
SEDE SOCIAL GRANDE
Eu, ________________________________________ abaixo assinada, residente e domiciliado
no
endereço____________________________________________________________,
telefone ________________, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
requerer que seja cedido (a) SEDE SOCIAL (grande) para a realização
de
__________________________________ no dia _____/_____/______ no horário das _______
horas até _______ horas. Sendo que estou ciente que, esta locação está sendo feita para uso
próprio ou de meus dependentes, com pagamento da taxa de R$ 50,00 reais, se este for
locado para terceiros em meu nome, autorizo o débito no valor de um salário mínimo de R$
678,00 na minha folha de pagamento. A locação é somente pelo uso do espaço da SEDE
GRANDE. Estou ainda, de pleno acordo, que o Buffet e a bebida é acertado direto com o
ecônomo.
E, desta forma, assumo total responsabilidade pelos bens da A.F.M. e aceito todas as
condições e normas estabelecidas pela Associação dos Funcionários Municipais, relativas à
cedência de suas dependências.
OBS: A Associação exime-se de qualquer responsabilidade quanto ao fornecimento de gás,
lenha, guardanapos, papel higiênico, sabonetes, toalhas dos banheiros, etc. sendo que fica na
responsabilidade do ecônomo.
O ecônomo da Sede Grande só permitira o evento através de termo assinado pelo
funcionário responsável conforme acerto na secretaria;
O horário de atendimento de terça a sábado das 8h até 00h30min com mais 30 min. de
tolerância. Domingos e feriados abertura às 08h30min e fechamento de acordo com a
programação agendada. Diante disso quem estiver ocupando a Sede Grande deverá sair no
horário determinado pelo ecônomo em entendimento com o responsável do evento.
Em casos de eventos grandes, como casamentos ou festas de 15 anos, será permitido
entrada de 15 (quinze) veículos dentro do espaço da AFM, somente de FAMILIARES E
PADRINHOS os de mais convidados deverão deixar estacionados fora da Associação ficando
sob os cuidados do responsável do evento se for o caso de contratar segurança para os
veículos; a AFM não se responsabiliza por quaisquer danos fora da sede.
O uso indevido da sede, bem como o não cumprimento das regras, poderá ficar por 6
meses não podendo locar nenhum departamento da AFM.
- Senhores sócios: em cada evento será cobrada a carteirinha de identificação na
portaria e o responsável deverá apresentar listagem de nomes dos convidados no
momento da assinatura do Termo de Responsabilidade para ter acesso dentro da sede
AFM.

N. Termos
P. Deferimento
Francisco Beltrão,______de ____________de 2013.
______________________________
Assinatura do locatário
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo De Responsabilidade Para Sócios
Sede Social Grande
Eu__________________________________ abaixo assinada, telefone_________________, vem mui
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, requerer que seja cedido (a) SEDE SOCIAL (grande)
para
a
realização
de
_____________________________________________
no
dia
______/_____/_______ no horário das ________ horas até _______ horas. Sendo que estou ciente que,
esta locação está sendo feita para uso próprio ou de meus dependentes, com pagamento da taxa de R$
50,00 reais, se este for locado para terceiros em meu nome, autorizo o débito no valor de um salário
mínimo de R$ 678,00 na minha folha de pagamento. A locação é somente pelo uso do espaço da SEDE
GRANDE. Estou ainda, de pleno acordo, que o Buffet e a bebida é acertado direto com o ecônomo.
E, desta forma, assumo total responsabilidade pelos bens da A.F.M. e aceito todas as condições e
normas estabelecidas pela Associação dos Funcionários Municipais, relativas à cedência de suas
dependências.
Francisco Beltrão,______de ____________de 2013.
_____________________________
Assinatura do locatário

