
 

DOCUMENTO MODELO 

DOAÇÃO RECORRENTE  

Pelo presente instrumento particular,  

Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu, com sede na Avenida Professor           
Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, São Paulo/SP, inscrita no Cadastro Nacional           
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 48.322.598/0001-61,            
representada neste ato e na forma de seu estatuto, por _______________________,           
portador(a) do RG n° __________________ e CPF n° _____________________, doravante          
designado(a) DENOMINADO 1 e, de outro lado,  

____________________________________________, com sede no endereço 
______________________________________, inscrito(a) no CNPJ  nº ________________, 
neste ato representado(a) por ____________________, portador(a) do RG n° 
__________________ e CPF n° _____________________, doravante designado(a) 
DENOMINADO 2.  

CONSIDERANDO que a Associação Atlética Acadêmica, doravante DENOMINADO 1, tem          
como intuito gerir o Fundo Social, que possui como finalidade ajudar abarcar os custos no               
âmbito do esporte universitário e da permanência estudantil, subsidiando eventos e demais            
atividades promovidos pela Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu para          
estudantes da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP que            
não tenham condições financeiras, sendo esses enquadrados dentro dos requisitos objetivos           
para receberem auxílio do Fundo.  

CONSIDERANDO que ______________________, doravante DENOMINADO 2, tem como        
intuito estabelecer parceria com a Associação Atlética Acadêmica Visconde de Cairu,           
fazendo doações de cunho financeiro para contribuir, por determinado período de tempo, com             
o Fundo Social, a fim de possibilitar seu funcionamento e abarcar os estudantes beneficiários              
do Fundo.  

CONSIDERANDO que as partes leram, compreenderam e acordaram sobre todas as           
condições constantes do termo, resolvem as partes firmar o presente termo de parceria.  

 



 
DO OBJETO  

O presente documento estabelece os termos e condições mínimas que deverão ser observadas             
para a parceria entre as duas partes, DENOMINADO 1 e DENOMINADO 2, com o objetivo               
de estabelecer auxílio financeiro periódico do DENOMINADO 2 para a Associação Atlética            
Acadêmica Visconde de Cairu, que encaminhará o montante ao Fundo Social, o qual abarcará              
despesas dos estudantes beneficiários no âmbito de atuação da Associação.  

DOS TERMOS E CONDIÇÕES  

1. O DENOMINADO 2, com a parceira estabelecida por esse termo, encaminhará de             
forma periódica, até o fim do mesmo, determinada quantia à Associação Atlética            
Acadêmica Visconde de Cairu, que será destinada ao Fundo Social.  

2. [Demais condições a serem propostas pelo DENOMINADO 2]  

DA VIGÊNCIA  

O termo terá vigência de ________________ e terá valor de R$_____________ mensais. 

São Paulo, ____ de ___________ de _____. 

 
 
           AAA VISCONDE DE CAIRU _____________________   
              ___________________ ___________________ 

       RG:_____________                  RG:_____________  
                 CPF:_____________    CPF:_____________ 

 
 


