ORIENTAÇÕES ENTRADA E/OU PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
EVENTO IPERÓ 52 ANOS - 2017
Nos termos da Portaria nº 1/2016, editada pela Vara da Infância e da
Juventude da Comarca de Boituva, Estado de São Paulo, a empresa EQUIPE DE RODEIOS 3
CORAÇÕES LTDA ME informa que o acesso de crianças e adolescentes ao recinto do evento
Iperó 52 Anos – 2017 se dará mediante a apresentação de documento de identificação com
foto, observadas as seguintes condições:
✓ É proibida a entrada e/ou permanência de crianças e adolescentes menores de 14
anos no evento, salvo se acompanhados dos pais ou responsáveis legais;
✓ Os menores entre 14 e 16 anos poderão frequentar o evento, desde que
acompanhados de pais ou responsáveis legais, ou mediante a assinatura de termo
de responsabilidade por eles (pais ou responsáveis legais), conforme termo anexo;
✓ Aos maiores de 16 anos fica dispensada a autorização expressa de pais ou
responsáveis legais, podendo ingressar no evento mediante a apresentação de
documento de identificação com foto.
A não observância a qualquer das condições ensejará a impossibilidade de
entrada e/ou permanência no evento, inclusive sendo acionado o Conselho Tutelar que
estará no local.
Iperó, 1º de março de 2017.

EQUIPE DE RODEIO 3 CORAÇÕES LTDA ME

TERMO DE RESPONSABILIDADE*
Nome do Menor: __________________________________________________________________________
Documento de Identidade: ____________________________________
Nome dos Pais ou Responsáveis Legais:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Documento de Identidade: ___________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________
Na qualidade de pai e/ou responsável legal do menor acima qualificado,
AUTORIZO a entrada e permanência do menor nas festividades de Aniversário do
Município de Iperó – IPERÓ 52 ANOS - 2015, nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de março de
2017.
DECLARO ainda estar ciente de minha RESPONSABILIDADE diante da
presente autorização e que eventual REVOGAÇÃO da presente autorização deve ser
comunicada a organização do evento antes do início das festividades.
Iperó, ____, de março de 2017.

_______________________________________________
Pai e/ou Responsável Legal

*O presente termo será encartado em livro próprio do evento.

