
 
 Plano de Auxilio Mútuo do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba PAM -TAP                                         

 
Para: Empresas participantes do PAM-TAP 2020. 

Assunto: Sistema de cotas para manutenção do PAM-TAP. 

 

O Plano de Auxílio Mútuo PAM-TAP atua sem fins lucrativos conforme estabelecido em 

seu Artigo 1°. 

 Art. 1° O Plano de Auxílio Mútuo do Triângulo Mineiro e Alto Paraíba, também 

denominado PAM-TAP , tem como finalidade a conjugação de esforços de empresas privadas e 

entidades governamentais, responsáveis pela primeira resposta as emergências, nas instalações 

e ativos das empresas integrantes, atuando sem fins lucrativos, com o objetivo de reunir recurso 

humanos e materiais de cada empresa e instituição integrante, assegurando maior eficiência e 

conhecimento técnico nos atendimentos das emergências.  

Porém, para que sua atividade aconteça de forma satisfatória foi aprovada pelos 

membros uma proposta de contribuição, a título de doação, com vigência anual, conforme 

aprovado em reunião ordinária em fevereiro de 2020, onde cada empresa deverá doar através 

de deposito ou reservar esse valor para atividades relacionadas ao PAM-TAP.  

Os valores têm como utilidade de cobrir gastos de manutenção e atualizações do site e 

do portal do PAM-TAP, onde está disponível as reuniões, atas e eventos divididos em duas 

plataformas, uma interna para membros e outra aberta ao público externo. Atividades técnicas 

com palestrantes, reuniões mensais, Workshop, encontros nacionais e estaduais dos PAMs e 

simulados anuais. 

A tabela abaixo apresenta 5 opções de cotas para as empresas. 

TIPO DA COTA VALORES MENSAIS 

1 - MANTEDOR MASTER R$ 1691,00 

2 - APOIADORES R$ 479,70 

3 - COLABORADORES R$ 497,90 

4 - PUBLICIDADE R$ 397,90 

5 - PARCEIROS R$ 297,90 
Tabela 1 – Tipos de cotas para adesão ao PAM-TAP 2020. 

  Certo de vossa compreensão, agradeço pela parceria e aguardamos a definição de 

adesão as cotas descrito acima. Qualquer duvidas, favor enviar email para coordenador@pam-

tap.com.br 

 

Uberlândia, 10 de março de 2020. 

 

_________________________ 

Isaac Silva – Coord PAM-TAP 




