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Antes de REALIZAR qualquer destes , leia atentamente o Termo de Uso 

 SOBRE ESTE TERMO DE USO 

1. Este Termo de Uso é um contrato aceito por qualquer um que se propuser a realizar 

campanhas, rifas, lives ou outro tipo de evento que envolva o nome do Instituto 

Integridade, independentemente de qualquer outra forma de aceitação. 

2.  O Instituto Integridade é uma Instituição sem fins lucrativos que atende Idosos e 

Crianças.  As campanhas de arrendações, rifas, lives ou outro tipo de evento, tem por 

objetivo arrecadar fundos para auxilio exclusivo na manutenção da Instituição. Em 

hipótese alguma, deve ser utilizada com fins comerciais, devendo seu uso ser restrito 

à arrecadação de fundos para causas beneficentes ou sem fins lucrativos. 

3.  No uso de campanhas, rifas, lives ou outro tipo de evento que envolva o nome do 

Instituto Integridade, você deve obedecer a legislação vigente e este Termo de Uso. 

4.    Antes de iniciar qualquer destas atividades o interessado deverá enviar 

proposta expressa direcionada à Diretoria do Instituto Integridade, que em reunião 

oportuna fará avaliação da mesma e informará a decisão via coordenação.  

5. Na proposta deverá conter (apresentação da organização responsável, 

desenvolvimento e como será realizado o evento, tipo de arrecadação, data de início 

e término, bem como data de entrega das arrecadações e meios de veiculação da 

campanha). 

6. Se aprovada a proposta deverá ser assinado termo de aceite e todos os direitos e 

obrigações ali descritos deverão ser cumpridos integralmente. 



7.  Todo e qualquer pagamento efetuado pelo usuário doador ao usuário arrecadador 

durante uma campanha de arrecadação é uma doação voluntária, não caracterizando 

relação comercial ou de jogos de azar. Portanto, no momento da doação o usuário 

doador não deve criar nenhuma expectativa de retorno financeiro na forma de 

produtos ou serviços. Em se tratando de alimentos, devem ser entregues no dia útil 

subsequente ao evento/campanha. Em se tratando de valores, direcionar na 

divulgação os números das contas do Instituto Integridade e/ou Qr Code. 

8.   O Instituto Integridade se reserva o direito de recusar, bloquear, inabilitar ou 

excluir, a seu exclusivo critério, interessados que descumpra qualquer uma das 

disposições presentes neste Termo de Uso. 

9. Se você tiver dúvidas a respeito de qualquer previsão neste Termo de Uso, entre 

em contato com nossa equipe por meio do e-mail: lvmm.coord3@gmail.com 
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