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COLOCAR O LOGOTIPO 

DO CLUBE NESTE LOCAL 

TERMO DE COMPROMISSO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ DA ABTRF 

 

 O ROTARY CLUB ____________________, pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________, sediada à Rua 
____________________, nº ____, Cidade de ______________, Estado de Santa 
Catarina, neste ato representado por ____________________, seu Presidente em exercício 
para a gestão 2017-2018, portador do CPF nº _____________, doravante denominado 
CEDENTE, e de outro lado, ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_____________,  com sede à Rua ____________________, nº ____, Cidade de 
______________, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu representante 
legal, _______________, portador do CPF nº _______________, doravante denominada 
CESSIONÁRIA, têm justo e acordado entre si o seguinte:  

1) O presente instrumento tem como objeto a divulgação da marca da CESSIONÁRIA nas 
campanhas, reuniões e eventos em âmbito rotário que digam respeito ao CEDENTE e, em 
contrapartida, a CESSIONÁRIA pagará quantias pecuniárias mensais ao CEDENTE, como a 
seguir estipulado.  

2) O valor arrecadado por força deste instrumento, será encaminhado à Associação 
Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF), entidade civil, sem fins lucrativos, constituída de 
acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.164.572/0001-92, para que a 
mesma possa aplicá-lo em programas ligados à Fundação Rotária (The Rotary Foundation). 

3) A Fundação Rotária (The Rotary Foundation) é uma entidade com mais de 100 anos de 
existência, criada pelo Rotary International para apoiar os Rotary Clubs em sua missão de 
promover a paz e compreensão entre os povos através de serviços humanitários. Os recursos 
destinados à ela são aplicados em projetos na área da educação, água e saneamento, saúde, 
desenvolvimento econômico e comunitário, paz e resolução de conflitos, através da rede 
mundial de Rotary Clubs, ou no Programa Global de Erradicação da Pólio (paralisia infantil), 
através da Organização Mundial da Saúde ou UNICEF. 

4) O CEDENTE compromete-se a veicular, em âmbito rotário e em sua esfera de 
competência e atuação, e de modo compatível com o local e mídia, a marca da CESSIONÁRIA, 
na forma abaixo estipulada:  

4.a) Confeccionar um “banner de tecido” padronizado nas dimensões 90cm X 150cm, 
com a logomarca da CESSIONÁRIA, apresentada individual ou coletivamente, cujo 
layout deverá seguir o padrão disponível no site da ABTRF, e hasteá-lo e em local visível 
e destacado, em todas as reuniões ordinárias, festivas e eventos por ele promovidos.  

4.b) Inserir a logomarca da CESSIONÁRIA nos websites eletrônicos do Rotary Distrito 
4651 e do CEDENTE.  
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4.c) Inserir a logomarca da CESSIONÁRIA no Boletim Informativo Mensal do Distrito 
4651, em local visível e destacado, e no Boletim Informativo do Clube se houver. 

4) A CESSIONÁRIA se compromete ao pagamento de ____ quota(s) de contribuição de 
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos Reais) cada, em doação à ABTRF, em ____ contribuições 
mensais de R$ _________ (_______________ Reais), com vencimento todo dia ___ dos 
meses  subsequentes à data da celebração deste instrumento.  

4.a) O pagamento poderá ser efetuado em menor número de parcelas, observando-se o 
valor mínimo de R$ 300,00 por parcela, e o máximo de 12 parcelas.  

4.b) A doação mensal será feita através de boletos bancários, emitidos pelo CEDENTE.  

4.c) Em caso de atraso no pagamento, não haverá incidência de juros, atualização 
monetária ou multa moratória.  

4.d) A exposição da logomarca será proporcional ao número de quotas de participação, em 
área ou repetição, conforme o local de aplicação. 

5) O CEDENTE fornecerá à CESSIONÁRIA recibos para fins fiscais, emitidos pela ABTRF, 
dos valores das contribuições por ela efetivadas.  

6) No momento em que a CESSIONÁRIA completar o pagamento de contribuições do 
equivalente em reais a USD 1.000,00 (mil dólares rotários), o CEDENTE irá promover os 
seguintes reconhecimentos à CESSIONÁRIA: 

6.a) Entregar o “Certificado de Participação” no Programa “Empresa Cidadã, como 
reconhecimento pela adesão da CESSIONÁRIA ao Programa. 

6.b) Entregar à CESSIONÁRIA um selo digital de comprometimento social, que poderá 
ser utilizado por ela em seus e-mails ao lado da assinatura, bem como  em seu website. 

7) Toda vez que a CESSIONÁRIA completar o pagamento de contribuições do equivalente 
em reais a USD 1.000,00 (mil dólares rotários), o CEDENTE irá entregar à pessoa indicada 
pela CESSIONÁRIA, pertencente à ela ou não, o Título de Reconhecimento de “Companheiro 
Paul Harris” da FUNDAÇÃO ROTÁRIA. O nome do beneficiário de tal homenagem poderá ser 
informado no ato de assinatura deste instrumento ou posteriormente.  

8) A conversão em dólares é feita com base na taxa do dólar rotário vigente no mês em que 
o pagamento da contribuição é feito à ABTRF, publicada no site do Rotary International Bazil 
Office rotary.org.br. 

9) Desde já, a CESSIONÁRIA autoriza o CEDENTE a veicular seu nome e razão social, 
por voz e texto, e logomarca em reuniões, eventos, publicações e correspondências, de modo a 
tornar pública sua colaboração no Programa “Empresa Cidadã” da ABTRF. 

10) A CESSIONÁRIA toma ciência, neste ato, que lhe é vedado o uso ou exibição da 
logomarca do Rotary International, mas poderá exibir, caso deseje, a logomarca do CEDENTE 
em seus materiais promocionais, mediante análise e autorização prévia do CEDENTE.  
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11) A rescisão antecipada do presente instrumento dar-se-á, pela CESSIONÁRIA, através 
de simples comunicação escrita, com trinta dias de antecedência, e, pelo CEDENTE, na 
hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas acima ajustadas, e na hipótese do não 
pagamento de dois meses consecutivos da contribuição fixada na cláusula 4 pela 
CESSIONÁRIA.  

11) O prazo de duração do presente acordo é de 12 (doze) meses.  

12) Elegem as partes o Foro da cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina como o 
único competente para a solução de qualquer controvérsia originada deste instrumento.  

E por concordarem com todas as cláusulas e termos acima, as partes aqui devidamente 
representadas, assinam o presente Termo em duas vias de igual teor.  

 

_____________,  ___  de  _____________  de 2017 

 

 

CEDENTE  CESSIONÁRIA 

Rotary Club   

 

Testemunhas: 

 

Nome:  Nome: 

RG:  RG: 

CPF:  CPF: 

 


