TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA SÓCIOS.
SEDE SOCIAL PEQUENA
Eu _____________________________________________ estou locando a Sede de Pequenos
Eventos na data ______/_____/_____ para utilizar no período ______________ no horário
das________ ás ________ hrs, ciente de que esta locação está sendo feita para uso próprio ou
de meus dependentes com pagamento da taxa de R$ 50,00, se este for locado para terceiros
em meu nome, autorizo o débito no valor de R$ 350,00, assim como se ocorrer danos ou
estragos no local por mim agendado esses deverão também ser descontados automaticamente
em folha de pagamento.
OBS: O lixo produzido na realização do evento deverá ser organizado dentro das lixeiras, a
louça usada da AFM deverá ser limpa e organizada, caso contrário será cobrado mais uma taxa
por desordem. É proibida através de decreto a entrada de bebidas de qualquer gênero
dentro da Sede de Pequena, sendo que estas estão disponíveis para a compra na lanchonete
da Sede Social AFM com o Ecônomo.
HORÁRIO DE EXPEDIENTE:
Terça a Sábado: 8h ás 00h30min com tolerância de mais 30min.
Domingos e Feriados: 8h30min às 19h30min, com tolerância de mais 30min.
Diante disso quem estiver ocupando a Sede Menor deverá sair no horário determinado pelo
Funcionário Responsável da A.F.M.
O Funcionário Responsável da AFM só permitirá o uso da sede com o funcionário sócio
responsável pela locação, mediante a entrega da reserva (Termo de responsabilidade).
- O uso indevido da sede, bem como o não cumprimento das regras, o funcionário será
punido por 6 (seis) meses não podendo locar nenhum departamento da AFM.
- Horário para decorações das festas na sede pequena nos Sábados: Período da manhã
(08h30min ás 11h45min).
- 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.
Ciente disso assino o termo de responsabilidade,
Francisco Beltrão,____,de ___________________ de 2013.
__________________________________

Assinatura do locatário
_______________________________________________________________________________
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA SÓCIOS SEDE SOCIAL MENOR
Eu _____________________________________________ estou locando a Sede de Pequenos Eventos
na data ______/_____/_____ para utilizar no período ______________ no horário das________ ás
________ hrs, ciente de que esta locação está sendo feita para uso próprio ou de meus dependentes com
pagamento da taxa de R$ 50,00, se este for locado para terceiros em meu nome, autorizo o débito no
valor de R$ 350,00, assim como se ocorrer danos ou estragos no local por mim agendado esses deverão
também ser descontados automaticamente em folha de pagamento.
Francisco Beltrão,____,de ___________________ de 2013.
__________________________________
Assinatura do locatário-sócio

