
 

 

 

TERMO DE ADESÃO PARA ASSOCIADO CONTRIBUINTE
        

 
CÓDIGO DO ASSOCIADO: _______  CÓDIGO DA ADESÃO _______ 

 

DADOS DO TITULAR 

Nome: ....................................................................................................................................................................... .....  

CPF: .................................................... RG:.................................................... Data de Nascimento: ........./........./......... 

Estado Civil: ............................................. 

Endereço: ............................................................................................................................. .........................................    

Bairro: ............................................... CEP: ..............................  Cidade:.................................................... UF:  ............. 

Tel.: .............................................  Tel Comercial: .............................................Celular: ................................................  

E-mail: .............................................................................................................................................................................  

DEPENDENTES 
Cônjuge/Companheiro (a) 
 
Nome: .................................................................................................................... CPF: ................................…............ 

Telefone...................................... Data de Nasc. :  ...../........./......... E-mail:.................................................................... 
 

 

Filhos 

Nome: .................................................................................................................. Data de Nascimento :...../........./......... 

Nome: .................................................................................................................. Data de Nascimento :...../........./......... 

Nome: .................................................................................................................. Data de Nascimento :...../........./......... 

Nome: .................................................................................................................. Data de Nascimento :...../........./......... 

Nome: .................................................................................................................. Data de Nascimento :...../........./......... 

 

Apresentado pelos Associados: 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
Estou ciente e de acordo com as disposições estatutárias que regem o Associado Contribuinte, inclusive quanto 
multa em caso de rescisão antes do período de um (1) ano, conforme consta no Anexo A, parte deste Termo de 
Adesão. 
                                    
 

Varginha,........ de .................................................. de 2022. 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura  

 
 

 



 

 

ANEXO A do Termo de Adesão de Associado Contribuinte do Clube de Varginha 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

O CLUBE DE VARGINHA com sede em Varginha - MG, por meio de sua diretoria em exercício, institui o 

presente regulamento vinculado ao Termo de Adesão e determina os direitos e obrigações dos associados 

contribuintes, dentre os constantes no Estatuto e Regimento Interno do Clube. 

 

Item 01 – O Associado deve comportar-se com inequívoca observância às regras que norteiam a 

convivência social, tais como, a moral, o decoro, a ordem, a ética, o respeito, os bons costumes, sem 

exclusão de outras não enumeradas expressa e explicitamente; 

 

Item 02 – O Associado Contribuinte e seus dependentes, salvo disposição contrária, poderão participar de 

todas as atividades e eventos organizados pelo CLUBE DE VARGINHA, desde que esteja em dia com o 

pagamento das mensalidades. Mesas, comidas e bebidas serão vendidas separadamente. 

Item 03 – É dever do Associado zelar pelo patrimônio do clube, responsabilizando-se por danos ou 

despesas que venham a causar. Além de submeter-se às normas estatutárias e do regimento interno do 

Clube.  

Item 04 – O Associado deve se identificar na portaria e aguardar a liberação do funcionário do setor para 

ter acesso às dependências do clube. 

Item 05 - A mensalidade vence todo o último dia do mês, tendo 10 dias de carência para o pagamento na 

secretaria do Clube. A mensalidade será reajustada anualmente. 

Item 06 - Em caso de atraso por mais de 10 dias do pagamento das contribuições (mensalidades) o 

associado será impedido de frequentar as atividades ou eventos do Clube. 

Item 07 - Em caso de inadimplência por 90 dias, poderá O CLUBE DE VARGINHA rescindir o contrato ora 

firmado sem prévio aviso, com pleno direito à cobrança judicial, acrescida de encargos moratórios, além 

dos 20% de honorários advocatícios.  

 

Item 08 - O associado Contribuinte não terá direito a voto ou ser votado nas Assembleias Gerais, como 

membro da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, bem como, não terá direito à propriedade de qualquer 

porção do patrimônio do clube. 

 

Item 09 - Caso queira deixar o quadro de associados do Clube, deverá fazê-lo por escrito junto à Secretaria, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 

Item 10 – O Estatuto e o Regulamento Interno do Clube estão disponíveis online no endereço 

www.clubedevarginha.com.br no tópico “O Clube”. 

 

 

 

 

http://www.clubedevarginha.com.br/


 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ADESÃO: 

 

  Adesão Individual:  

• Cópia do RG e CPF;  

• 1 foto 3 x 4 recente; 

• Comprovante de residência. 

Valor: R$ 250,00 (adesão)  

 

Adesão Familiar: 

• Certidão de casamento original e cópia;  

• Cópia do RG e CPF de todos; 

• 1 foto 3 x 4 recente de todos; 

• Comprovante de residência. 

.  Limite de idade para ser dependente: filhos até 24 anos. 

.  Não será aceita Xerox colorida de fotos e nem fotos aproveitadas de outros documentos. Sem as fotos e 

as cópias das certidões, a ficha não será aceita. 

 

 Valor: R$ 500,00 (adesão)  

 

Observações: 

Proposta Sujeita a aprovação. 

Valores válidos até 31/12/2022 

 

 


