
1 

 

 
 
 
 

 

 

POLÍTICA DE PATROCÍNIOS 

COOPNORE 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

Área Responsável: Conselho de Administração 

Versão: Janeiro/2018 

 



2 

 

ATUALIZAÇÕES 

Abaixo relacionamos as alterações procedidas neste Manual. 

Data Assunto 
 Aprovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 4 

1. PÚBLICO-ALVO DA POLÍTICA DE PATROCÍNIO .............................................................. 5 

2. PRAZOS DE INSCRIÇÃO ............................................................................................. 5 

3. OBJETIVOS DA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO ....................................................... 5 

3.1 DIRETRIZES .............................................................................................................. 6 

3.2 CRITÉRIOS DE CONCESSÃO .................................................................................. 6 

4. PAGAMENTO DO PATROCÍNIO ................................................................................. 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

INTRODUÇÃO 

Esta Política apresenta as características e condições necessárias para concessão 

de patrocínio para promoção e realização de eventos, congressos, cursos ou publicações 

voltados à classe notarial e registral, bem como estabelece as obrigações dos solicitantes 

para com a COOPNORE. Além disso, fica instituído o Programa de Patrocínios 

COOPNORE, o qual visa a participação institucional e contundente em eventos 

promovidos pela Classe Notarial e Registral em todo o Território Nacional, normatizado 

pelo presente regimento. 

Toda alteração que se fizer necessária neste documento, deverá ser aprovada pelo 

Conselho de Administração, mencionada e anexada em ata de reunião. 

  



5 

 

1 PÚBLICO-ALVO DA POLÍTICA DE PATROCÍNIO 

 

O público alvo desta Política de Patrocínio são pessoas jurídicas conveniadas a 

Cooperativa que necessitem de auxílio para promoção e realização de eventos, 

congressos, cursos ou publicações voltados à Classe Notarial e Registral, sempre com o 

objetivo de fortalecer a categoria, viabilizar a propagação de novos conhecimentos, além 

da atualização e modernização de elementos pertinentes a rotina das serventias e, desde 

que, nos projetos, sejam observadas as regras de contrapartidas elencadas neste 

Regimento. 

 

2 PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

 

O Programa de Patrocínios da COOPNORE estará aberto para recebimento de 

inscrições  durante os meses de Outubro e Novembro de cada ano e, nesse período, serão 

recepcionados os projetos, sendo obrigatório o preenchimento do formulário específico 

(Anexo I), que serão analisados pela equipe técnica e deliberados pela Diretoria Executiva, 

salvo os casos não previstos neste normativo e que, por isso, serão levados ao Conselho 

de Administração, de modo que o resultado será divulgado até o mês de Fevereiro do ano 

subsequente, diretamente às partes interessadas. As inscrições serão recebidas por meio 

do e-mail sede@coopnore.com.br. 

Em se tratando de eventos de realização indispensável por imposição legal, 

determinação de autoridade competente ou outro motivo relevante que justifique a 

necessidade de solicitação fora do prazo determinado, poderão ser excepcionados e 

terão a análise realizada, a critério do Conselho de Administração. 

  

3 OBJETIVOS DA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 

 

Para que um patrocínio possa ser concedido pela Cooperativa, deverá agregar valor 

e visibilidade da imagem e marca, visando o cumprimento da Missão, Visão e Valores da 

COOPNORE. Além disso, a liberação do recurso deverá ter a finalidade de: 

 

• promover o fortalecimento da classe notarial e registral; 

• permitir a ampliação do conhecimento dos envolvidos; 

• buscar o compartilhamento de experiências vivenciadas no desenvolvimento da 

atividade nas serventias. 

mailto:sede@coopnore.com.br
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Atendidos os critérios elencados, ter-se-á um aumento na qualidade dos serviços 

prestados, bem como satisfação dos nossos associados.  

Os eventos, congressos, cursos ou publicações, deverão enquadrar-se nos 

seguintes requisitos: 

 I – Evento deverá ser voltado cultural, educacional ou institucionalmente à classe 

extrajudicial; 

II – O evento não poderá englobar ações excludentes ou ofensivas ao caráter de 

seus destinatários; 

III – Os eventos não poderão atentar contra a ordem pública. 

 

3.1 DIRETRIZES  

 

São diretrizes da COOPNORE: 

• se fazer presente em todo território nacional, sempre que houver eventos ou 

congressos notariais e registrais; 

• apoiar o debate, as soluções e as ações que visem o desenvolvimento da 

categoria; 

• promover conexões entre as partes para que haja facilidade na concretização de 

novos negócios; 

• beneficiar os nossos associados e seus clientes em qualidade de vida profissional 

ou pessoal, de forma direta ou indireta. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE CONCESSÃO  

 

A concessão do patrocínio obedecerá aos critérios a seguir mencionados: 

 

a) Em se tratando de evento ou congresso, deverão ser atendidos, cumulativamente, 

no que couber, os tópicos abaixo elencados: 

 

• a organização deverá oferecer uma área de exposição da marca e conceito 

COOPNORE em formato impresso e/ou eletrônico que contenha um alinhamento 

de marketing estabelecido pela Cooperativa; 

• caso haja mídia digital deverá constar a logomarca da COOPNORE devidamente 

identificada como patrocinadora/apoiadora; 
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• o evento deverá ser realizado em locais apropriados, prevendo uma boa qualidade 

de conforto e segurança aos participantes; 

• havendo estrutura disponível, deverá ser exibido o vídeo institucional da 

Cooperativa; 

• deverá ser fornecida a lista de participantes, contendo nome completo e endereço 

eletrônico (e-mail); 

• deverá ser permitido espaço na tribuna, para divulgação institucional da entidade, 

ou ainda, de palestra a ser ministrada ou escolhida por esta, devendo constar 

obrigatoriamente na programação do evento. Assim distribuídos e em data, 

horário e local (do evento) a ser avaliado e aceito pela COOPNORE: de 15 à 30 

minutos para divulgação institucional; de 30 à 40 minutos para prestação de 

contas institucional ou realização de Assembleia Geral Ordinária; de 40 à 90 

minutos para realização de palestras; 

 

b) Com relação a valores deverão ser atendidos, cumulativamente, no que couber, 

os tópicos abaixo elencados: 

 

• para patrocínios com valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser permitida 

a distribuição de material informativo sobre a Cooperativa, além da abordagem 

aos participantes para divulgação da marca, produtos e serviços; 

• para patrocínios com valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverão 

ser disponibilizadas 3 (três) inscrições para representantes da COOPNORE; 

• para patrocínios de eventos ou congressos estaduais com valor igual ou superior 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) um representante da Cooperativa deverá compor 

a mesa de abertura da sessão; 

• para patrocínios de eventos ou congressos nacionais e internacionais com valor 

de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deverá ser fornecida a hospedagem para 

dois representantes da Cooperativa. 

 

Cabe ressaltar que as solicitações de patrocínios não previstas neste regimento 

ou cujos valores estejam acima do máximo previsto para concessão (R$ 50.000,00) 

deverão ter sua análise submetida ao Conselho de Administração da Cooperativa. 
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4 PAGAMENTO DO PATROCÍNIO 

 

O pagamento da cota de patrocínio será realizado somente após o término do 

evento, tendo sido comprovada a realização de todas as condições previamente 

estabelecidas em contrato e descritas na solicitação de patrocínio apresentada. 

Caso não seja atendido qualquer dos critérios estabelecidos na minuta de contrato, 

haverá incidência de pagamento proporcional a quantidade de critérios elencados x 

atendidos. 


