FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO
IDENTIFICAÇÃO
*NOME COMPLETO

*DATA NASCIMENTO

*SEXO:

*TELEMÓVEL

Masculino

Feminino

TELEFONE

*CORREIO ELETRÓNICO
*MORADA
*LOCALIDADE

*CODIGO POSTAL

-

*NACIONALI
DADE:

*CONCELHO
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Cartão de Cidadão

B.I.

Passaporte

NUMERO

Outro:_______________________
*NIF:

*OUTRAS INFORMAÇÕES
SOBRE O ASSOCIADO

Autorização Pagamento Por Débito Direto
Ordenante/Conta a Debitar
Nome do Titular da Conta: ________________________________________________________________________
Débito/IBAN PT50

Banco:____________________________________________________________ Valor da Quota Anual: 12 euros.
___________________________________
(Assinatura autorização débito direto)
Declaro sob compromisso de honra conhecer e cumprir os estatutos e as normas de funcionamento da Associação.
ASSINATURA DO ASSOCIADO

Data

-

ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO
Aprovado em reunião de Direção em

-

Assinatura do Associado

Com o número de ASSOCIADO:

Assinatura

Morada: Largo Tabira de Pernambuco s/n 8800-456 Tavira
NIF:504832271
Telefone: 281322452 Telemóvel 927541647
E-mail: aectavira@gmail.com / ladoaladoprojeto@gmail.com

-

-

Membro eleito dos Órgãos Sociais:

 Direção

 Assembleia Geral

 Conselho Fiscal

Cargo: ____________________________________________________________ Eleições: ______/_______

DIREITOS DOS ASSOCIADOS
Participar nas reuniões da assembleia geral;
Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos termos dos presentes estatutos;
Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos, desde que o requeiram por escrito
com a antecedência mínima de 10 dias e se verifique um interesse pessoal, direto e legítimo.
DEVERES DOS ASSOCIADOS
Pagar pontualmente as suas quotas tratando-se de associados efetivos;
Comparecer às reuniões da assembleia geral;
Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as deliberações dos corpos gerentes;
Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem eleitos.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Ficha de Inscrição de associado devidamente preenchida e assinada;
Pagamento da primeira quota;
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte;
* Os documentos complementares à proposta de associado podem ser enviados para o e-mail:
aectavira@gmail.com
PRIMEIRA QUOTA
A adesão como associado da Associação Em Contato Tavira implica o pagamento da primeira quota, que
tem o valor anual de 12 euros, assim sendo, o período da primeira quota tem início na data de inscrição e
termina em dezembro do ano em causa.
São quatro as modalidades de pagamento disponíveis:
Em dinheiro na sede da Associação Em Contato Tavira;
Cheque à ordem da Associação Em Contato Tavira;
Transferência bancária para o NIB 50007900007456839410124 (Banco BIC);
Adesão ao débito direto, através do preenchimento de formulário de autorização.
ANUIDADE
Terminado o período da primeira quota, os associados ficam sujeitos ao pagamento de uma anuidade
mínima de 12 euros, efetuado em Janeiro de cada ano.
PENALIDADES E ALTERAÇÕES:
Os associados que faltem ao cumprimento das suas obrigações poderão ser suspensos ou excluídos, após
notificação.
As alterações ao modo de pagamento ou pedidos de desvinculação deverão ser comunicados, por escrito,
com 30 dias de antecedência relativamente ao início de novo período de quota anual.
Morada: Largo Tabira de Pernambuco s/n 8800-456 Tavira
NIF:504832271
Telefone: 281322452 Telemóvel 927541647
E-mail: aectavira@gmail.com / ladoaladoprojeto@gmail.com

