
 
REGRAS PARA PAGAMENTOS DE INSCRIÇÃO POR NOTA DE 

EMPENHO 

CATEGORIA: OUVINTE 

VALOR POR PESSOA: R$100,00 

 

Observação: Para fins de empenho, todo servidor/funcionário será considerado 

Profissional, independentemente de estar cursando graduação/curso 

técnico/pós-graduação. 

 

1. A Nota de Empenho deverá ser enviada para o e-mail 

secretaria_sia2020@arqsp.org.br 

2. O prazo máximo para pagamentos de inscrições via empenho é de 30 

dias após o término do evento, ou seja, 13/01/2021. 

3. O empenho deverá ser emitido em nome de: 

 

ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DE SÃO PAULO (ARQ-SP) 

Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338 – Sala N – Térreo, Bairro 
Butantã, São Paulo, SP. CEP 05508-000. 

CNPJ: 02.875.020/0001-31 

Dados Bancários: 

Banco Santander - Agência: 0658 - Conta Corrente: 013.007256-7 

Favorecido: Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP) 

 

Atenção: 



 
1. As inscrições como OUVINTE por meio de NOTA DE EMPENHO serão 

recebidas até a data de 20 de novembro de 2020. Prorrogado até o dia 20 de 

novembro de 2020. 

2. Para a inscrição ser confirmada, a Instituição pagadora deverá enviar à 

secretaria do evento (secretaria_sia2020@arqsp.org.br) a NOTA DE EMPENHO 

mencionando o nome da instituição pagadora, contato do Departamento 

Financeiro (telefone, e-mail), endereço completo e nome(s) do(s) participante(s) 

com seus respectivos e-mails. 

3. Mediante o recebimento da NOTA DE EMPENHO, a(s) inscrição(ões) será(ão) 

confirmada(s) e um TERMO DE COMPROMISSO será enviado para cada 

servidor/funcionário por e-mail em até 3 dias. 

4. Após o pagamento da NOTA DE EMPENHO, a entidade pagadora deverá 

enviar o comprovante do pagamento, para que seja efetuada a baixa do débito 

junto a mesma, para o e-mail: secretaria@arqsp.org.br. 

5. Não havendo o envio da NOTA DE EMPENHO até a data estipulada, nos 

termos dos itens 1 e 2, o(s) servidor(es)/funcionário(s) deverá(ão) fazer o(s) 

respectivo(s) pagamento(s) no ato de sua inscrição na plataforma 

https://www.even3.com.br/simposiointernacionaldearquivos/, de acordo com sua 

categoria. 

6. Não serão consideradas NOTAS DE EMPENHO que não estiverem 

condizentes com as orientações acima. 

 

Maiores informações: secretaria_sia2020@arqsp.org.br 

 

 


