TERMO DE ADESÃO DOS TRANSFORMADORES AO
PROJETO VANTAGEM DO PLÁSTICO
Pelo presente instrumento,
___________________________________________,
sociedade
com
sede
na
Cidade
de
____________________, Estado de ______________, logradouro___________________________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, neste ato representada de acordo com seu
__________________ [Estatuto/Contrato Social], doravante designada “ADERENTE”;

1.

Pelo presente Termo de Adesão ao Projeto Vantagem do Plástico (“Termo”), a Aderente adere
integralmente ao Regulamento constante do Anexo I ao presente Termo (“Regulamento”), bem como ao
Projeto Vantagem do Plástico. Por essa adesão, a Aderente passará a ser, para todos os fins de direito,
“Participante” e “Transformador” no âmbito do Regulamento, assumindo todos e direitos e obrigações de
“Participante” e “Transformador” no âmbito do Projeto.

2.

A Aderente, através deste Termo, nomeia a ABIPLAST, como sua representante, a título não oneroso, para
exercer o presente mandato, em todos os atos necessários, de acordo com os termos previstos no Regulamento.

3.

A Aderente declara e garante que está ciente de todos os termos e condições do Projeto e que tais
condições são justas e proporcionais.

4.

Todos os termos iniciados em maiúsculo neste Termo, se não definidos neste instrumento, têm o
significado que lhes é atribuído no Regulamento.

5.

O presente Termo é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito foro da Comarca de
São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Termo, com
renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

6.

Caso as Contribuições realizadas pela Aderente estejam de acordo com a cláusula 4.1 A do Regulamento,
a Aderente, através do presente, autoriza o(a) ________________________________________________ (nome
do Produtor) a inserir na nota fiscal de venda o valor de R$ 1,00 (um real) e tributos incidentes ao preço de cada
tonelada de resina termoplástica vendida.

7.

A Aderente autoriza, neste ato, o uso da sua imagem pelos signatários do Projeto, a título exclusivo e não
oneroso, para a divulgação do Projeto a ser desenvolvida no período de vigência do Projeto:
a)

( ) sim

b)

( ) não

8.

A Aderente declara que tem ciência que as Contribuições passarão a ser arrecadadas nos termos previstos
nos itens 4.1 A ou B, a depender da alternativa aplicável, no primeiro dia útil do mês seguinte ao da assinatura
do presente Termo.
A Aderente assina o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.
_____________, ___ de ______________ de 201__.

______________________________________
Assinatura da ADERENTE
Nome:
RG:
CPF:
Testemunhas:
1.___________________________

2.___________________________

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

