
TERMOS DE USO 

CAMPANHA CENTAVOS QUE SALVAM 

 

Última atualização 20/10/2020 

 

A APETRUS Soluções Tecnológicas Ltda., sociedade limitada, devidamente 
constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa 
do Brasil, com sede na Rua Monte Sinai, nº 1828A, Capim Macio Natal/RN, CEP 
59078-360, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.830.036/0001-26, registrada na Junta 
Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 24200788582 por meio deste, estabelece 
os seus Termos de uso: 

 

Prezado Usuário,  

Seja bem vindo, obrigado por utilizar o nosso aplicativo! 

 

Esta aplicação e todo o seu conteúdo são controlados e operados pela Apetrus, com 

todos os direitos reservados.  

 

Estes Termos de uso têm por objetivo definir as regras a serem seguidas na 

campanha Centavos que Salvam, sem prejuízo da legislação vigente e demais 

termos de uso vigentes.  

 

Ao utilizar nosso aplicativo, automaticamente você concorda com estes Termos de 

uso, responsabilizando-se integralmente por todos e quaisquer atos praticados por 

você na nossa aplicação ou em serviços a ela relacionados. Caso não concorde com 

qualquer dos termos e condições abaixo descritas, não será permitida a utilização do 

nosso aplicativo. Através deste você também concorda com a nossa política de 

privacidade. 

 

Para contatos, dúvidas, ou qualquer assunto relacionado a estes Termos de Uso 

favor entrar em contato através do contato@apetrus.com.br . 

  

Considerando que: 

I. Que a campanha Centavos que Salvam visa auxiliar entidades jurídicas 
privadas sem fins lucrativos, reconhecida como entidade de Utilidade Pública 
Estadual ou Municipal, portadora de Certificado Registrada. 

II. Que a Instituição escolhida tem entre seus objetivos ; Ajudar as pessoas 
necessitadas. 

III. Que o interesse da campanha Centavos que Salvam  é comum à consecução 
dos objetivos das Instituições escolhidas. 

São estabelecidos o presente Termos de Uso, mediante as cláusulas e condições a 
seguir descritas: 

 

mailto:contato@apetrus.com.br


CLÁUSULA 1ª: A presente campanha tem como objetivo a doação através do 
programa Centavos que Salvam, desenvolvido pela Apetrus, junto a seus usuários, 
que podem doar para uma Instituição a sua escolha através do abastecimento por 
meio do aplicativo da Apetrus.  

§ 1º: O Usuário (indivíduo/cliente que utiliza o aplicativo/sistema de pagamento da 
Apetrus), é quem escolhe a Instituição que receberá a doação referente ao seu 
abastecimento.  

§ 2º: A campanha doará 1 (um) centavo para cada 2 (dois) litros de combustível 
abastecidos utilizando o aplicativo da Apetrus. 

§ 3º: A Instituição escolhida receberá a doação dando quitação através de nota 
fiscal, que serão transferidos do patrimônio da Apetrus para o da Instituição, que os 
recebe conferindo e dando plena quitação. 

§ 4º: A doação deverá ser feita em dinheiro ou em bens materiais úteis para o 
desempenho das atividades da Instituição. 

§ 5º: Os valores doados serão disponibilizados, sempre que possível até 15 (quinze) 
dias úteis do mês subsequente a doação. Não sendo possível para a Apetrus fazer 
o repasse no prazo mencionado, não poderá sofrer qualquer consequência e/ou 
sanção por atraso nos repasses. 

CLÁUSULA 2ª: O bem recebido pela Instituição, proveniente da doação firmada por 
esta campanha, será destinado ao setor/ projeto, para consecução de suas atividades 
e execução de seus objetivos sociais. 

§ 1º: Em consonância com o que rege o artigo 553 do Código Civil, fica determinado 
que a doação descrita na Cláusula Primeira deverá ser utilizada pela Instituição, 
única e exclusivamente, para o fins determinados neste instrumento, sob pena de 
nulidade do ato e revogação, de pleno direito, da presente doação, não obstante todas 
as medidas cabíveis por lei. 

CLÁUSULA 3ª: A Instituição, neste ato, declara que aceita a doação, bem como 
eventuais encargos a ela vinculados. 

CLÁUSULA 4ª: O presente instrumento é firmado em caráter definitivo e irrevogável 
e as partes se comprometem a cumprir e a fazer cumprir o que ora foi ajustado. 

CLÁUSULA 5ª: A Campanha terá duração por prazo indeterminado a critério da 
Apetrus, encerrando por sua determinação. 

§ 1º: O programa de doação poderá ser alterado unilateralmente pela Apetrus, sem 
que gere qualquer direito ou expectativa da Instituição beneficiada de recebimento 
das doações. 

CLÁUSULA 6ª:  As partes declaram que concordam plenamente com todos os termos 
e condições do presente Termos de Uso, dando a doação como boa, firme e valiosa. 

CLÁUSULA 7ª: O presente acordo passa a vigorar entre as partes a partir da data de 
seu aceite. 

CLÁUSULA 8ª: Não se estabelece entre as partes, qualquer forma de sociedade, 
associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade 
solidária. 



§ 1º: A celebração do presente instrumento, não viola quaisquer disposições de 
qualquer contrato do qual a Apetrus e/ou Instituição sejam partes, nem tampouco 
infringe qualquer disposição de lei, decreto, norma ou regulamento ao qual as partes 
estejam sujeitas. 

os são de sua legítima propriedade e livre de qualquer desembaraço ou ônus. 

CLÁUSULA 9ª: A Apetrus se reserva o direito de divulgar a doação, a instituição e 
os todos os termos da campanha Centavos que Salvam.  

CLÁUSULA 10ª: Fica eleito o foro da Comarca de Natal-RN, para dirimir dúvidas ou 
controvérsias oriundas deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 


