LIRA TÊNIS CLUBE

APROVADO em ______/______/__________

Fundado em 7 de Outubro de 1.926

SÓCIO CONTRIBUINTE
CONTRATO N.º ___________________

Aroldo João Costa
Presidente

Olidomar Trombetta
Diretor Secretário

Candidata-se a Sócio(a) Contribuinte deste Clube, nos termos do Estatuto Social e Regimento Interno:
____________________________________________________________________________________ Sexo: Mas. Fem.
nascido(a) no dia __________ de ___________________________ de ____________ Estado Civil _____________________
RG N.o _________________________________________ CPF N.o ______________________________________________
Nacionalidade _____________________________________________ Naturalidade _________________________________
Grau de Instrução ______________________________ Se superior, qual __________________________________________
E-mail _________________________________@__________________________________ Grupo Sang. e Fator RH ______
Filiação: Pai __________________________________________________________________________________________
Mãe _________________________________________________________________________________________

* Endereço para correspôndência?

Residencial /

Comercial.

Endereço Residencial _____________________________________________________________________ N.º __________
Apto __________ Bloco ____________ Edifício __________________________________ Fone ______________________
Bairro __________________________________________________________________ Celular ______________________
Cidade _________________________________________________________ U.F _______ CEP ______________________
Endereço Comercial _____________________________________________________________ N.º ________ Sala ______
Empresa _______________________________________________ Profissão ______________________________________
Cargo/Ocupação _____________________________ E-Mail _________________________@_________________________
Bairro ________________________________________ Fone __________________ Ramal ____ Fax __________________
Cidade _________________________________________________________ U.F _______ CEP ______________________
Estudante ____________________ Estabelecimento __________________________________________________________
Cônjuge ___________________________________ E-Mail _________________________@_________________________
Data Nascimento: _____/_____/_______ Cargo/Ocupação ___________________________ Fone/Cel __________________
Dependentes (exceto cônjuge):

Sexo
M
M
M
M

Nascimento
F
F
F
F

/
/
/
/

Parentesco

Fone/Cel

E-mail @

/
/
/
/

Obs.: De 21 a 25 anos estão sujeitos a “Mensalidade de Dependente”. A partir de 25 anos, exclusão automática (masculino).
As exceções referentes a estudantes, comprovadamente, serão estudadas pela Diretoria.
Qual o seu lazer preferido? _______________________________________________________________________________
É associado de um outro Clube congênere? ___________ Qual? _________________________________________________
* Deseja Débito em Conta/Banco do Brasil?

Não /

Sim (Preencher “Autorização para Débito Automático - DA”)

Local e data: ________________________________________________

_________________________________
Assinatura

Proponente (sócio titular) ou declaração:
Nome: ________________________________________________ Título Nº: __________ Ass: _______________________
Prazo:: 12 (doze) meses a partir da aprovação pela Diretoria.
Obs.: Se houver desistência antes do prazo de 12 (doze) meses, pagará multa, equivalente a 2 (duas) mensalidades de
manutenção.
Renovação: Prorrogável automaticamente de acordo com o interesse das partes.
Taxa de Adesão: R$ ___________ (_______________________________________________________________________).
Condições de Pagamento: à Vista /
2 X de R$ ________________________________________ (c/ cheque pré-datado)
Mensalidade de Contribuinte – Obs.: _______________________________________________________________________
* Ocorrendo à desistência ou exclusão do sócio, a Taxa de Adesão e Mensalidades efetivamente pagas não serão devolvidas,
em razão de que estas compõem a contraprestação do serviço posto a disposição do sócio pelo Clube, incluindo os custos do
contrato, até o instante da desistência ou exclusão.
* A Diretoria se reserva o direito de aprovar ou não esta proposta, bem como, a qualquer momento cancelá-la.
* Importante: Quaisquer atrasos, superiores a 30 (trinta) dias, no pagamento da Mensalidade de Contribuinte e/ou das
Mensalidades Esportivas, rescindirá este Contrato de pleno direito, sem prejuízo dos valores devidos e/ou em atraso. O
pedido de desligamento será aceito por escrito e desde que o Sócio esteja em dia com a Tesouraria.
* Carteira de Identidade e C.P.F. do(a) titular e
cônjuge (Xerox)
* Certidão de Nascimento dos Filhos ou RG (Xerox)
* 1 foto 2X2 ou 3X4 colorida de cada pessoa

* Certidão de Casamento (Xerox)
* Comprovante de Residência
* Carência de 06 (seis) meses para
aluguel do Salão de Festas.

Setor Secretaria

Setor Proces. de Dados

Data: _______________
Visto:

Data: _______________
Visto:

