Anexo I – Regulamento do Seminário
TERMO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL
Eu _______________________________________________________________ ,
MASP ____________, AFRE, ( ) Associado Efetivo da AFFEMG ( ) Filiado ao
SINDIFISCO-MG, confirmo minha presença e participação no 1° Seminário Mineiro
de Auditores Fiscais, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro de 2021, em Belo
Horizonte, e declaro estar ciente das informações aqui prestadas:
1) O reembolso de despesas será realizado para os Auditores Fiscais da Receita
Estadual, aposentados ou da ativa, associados efetivos da AFFEMG e/ou filiados
ao SINDIFISCO-MG, do interior do estado, que participarem efetivamente e em
forma presencial do 1° Seminário Mineiro de Auditores Fiscais.
2) Os valores a serem ressarcidos referem-se às seguintes despesas de viagem:
transporte terrestre ou aéreo, hospedagem em hotel previamente definido, bem
como, a alimentação, em Belo Horizonte, como definido no item 2.
3) Serão consideradas para despesas de viagens os percursos acima de 180
quilômetros (ida e volta somados), ou seja, do ponto de partida e o retorno ao ponto
de origem.
4) O Associado que confirmar sua presença e, por algum motivo, não puder participar,
deverá informar até o dia 22 de Outubro de 2021, através de notificação para
o email eventos@affemg.com.br, sob pena de arcar com os custos já assumidos
pela AFFEMG e/ ou pelo SINDIFISCO-MG.
5) Despesas extras e com acompanhantes correrão por conta do Associado.

HOSPEDAGEM:
OURO MINAS PALACE HOTEL
Av. Cristiano Machado, 4001 – Ipiranga - Belo Horizonte
Período de Hospedagem: (marque a opção desejada)
( ) Terça 26/10/2021 a quinta 28/10/2021
( ) Terça 26/10/2021 a sexta 29/10/2021
( ) Quarta 27/10/2021 a quinta 28/10/2021
( ) Quarta 27/10/2021 a sexta 29/10/2021
OBS: a entrada no hotel será a partir das 14h00 e a saída até as 12h00.
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ACOMPANHANTES
A organização do Seminário negociou com o Ouro Minas Palace Hotel tarifas
promocionais para os acompanhantes dos Associados/ Filiados, conforme tabela
abaixo. As despesas com acompanhantes, transporte, hospedagem,
alimentações e extras serão de responsabilidade do Associado.

TABELA DE HOSPEDAGEM DO "OURO MINAS PALACE HOTEL

TIPO
APARTAMENTO

TARIFA
PROMOCIONAL VALOR PAGO
PELA AFFEMG/
AFFEMG /
SINDIFISCO-MG
HOTEL (DIÁRIA)

SINDIFISCO-MG
INDIVIDUAL

01
ACOMPANHANTE

277,00

42,00

DUPLO
STANDARD

319,00

DIFERENÇA A SER PAGA PELO
ASSOCIADO/ FILIADO
(ref. 1 diária)

2

02
ACOMPANHANTES
(Apto triplo –
R$434,00)

115,00

