
Programa Provedores da Arte 

 
TERMO DE ADESÃO 

Eu,_________________________________________________________________________________,  Masp 

 nº ____________,  por meio desta, declaro minha adesão ao Programa Provedores da Arte, de apoio ao 

Grupo Galpão. Autorizo, portanto, a AFFEMG a empreender, em meu nome, o depósito identificado de minha 

contribuição na conta do Projeto da Lei Rouanet do  Grupo Galpão e o acompanhamento da emissão dos 

comprovantes e recibos legais. Autorizo ainda, expressamente, a veiculação da marca da AFFEMG nas peças de 

divulgação do Projeto Cultural do Grupo Galpão. 

Estou ciente de que, para poder usufruir do benefício da dedução no pagamento do Imposto de Renda do valor do 

apoio, segundo a Lei Rouanet, deverei fazer minha declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda no Formulário 

Completo. 

Minha contribuição em 2015 será de ______ parcelas  no valor de R$ ______________ 

(_________________________ ___________________________________________________________________) a 

serem debitadas nos meses de:  

(  ) janeiro, (  )fevereiro, (  ) março, (  ) abril, (  ) maio, (  ) junho,  

(  ) julho, (  ) agosto, (  ) setembro, (  ) outubro, (  ) novembro, (  ) dezembro. 

Belo Horizonte,_______de____________________2015. 

Forma de pagamento | Escolha uma opção: 

(a) Débito automático em Conta Corrente. Assine a autorização 

abaixo.  (b) Boleto Bancário. Será enviado todo mês. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA 

Nome do Associado: ______________________________________________________________________________ 

Masp: ____________________________________. 

Autorizo o (    ) Banco do Brasil, (    ) Bradesco ou (    ) Itaú  a debitar em minha conta corrente de nº________ _____ 

agência nº______________, uma contribuição mensal do Programa Provedores da Arte, na data correspondente ao 

pagamento dos Servidores Estaduais (5º dia útil). 

Reservo-me ao direito de tornar sem efeito a presente autorização caso seja do meu interesse e que o Banco poderá 

adotar o mesmo procedimento, mediante aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento da 

contribuição mensal. 

Data:_____/______/__________   

Assinatura do Associado: _______________________________________________  


