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CLASSE 2007 (menos de 51 anos)

SÓCIO EFECTIVO
CLASSE SÉNIOR (a partir de 51 anos)

Proposta N.º
Entrada em ___/___/ 20 ___

Nome _____________________________________________________________________________________________________
de ___ anos de idade, nascido em ___/___/__ na Freguesia de ___________________________ concelho de __________________,
estado civil ___________________ profissão _________________________________grau de ensino:

Primário

Secundário

superior (licenciatura em __________________) filho de ________________________________________e de ____________
_________________________________ residente na (Rua, Praça, Largo, etc.) __________________________________________
n.º ______, andar ______, na localidade de ____________________________com o código postal _______ - ____ _____________
__________________________, contribuinte n.º _________________ telefone ____________, telemóvel _______________,
pretende inscrever-se como sócio desejando pagar as quotas:
Anualmente

Semestralmente

Trimestralmente

Mensalmente

- Conjuntamente com as minhas quotas pagarei também as quotas dos sócios n.ºs:

Através do SDD na minha conta bancária com o NIB
Na tesouraria do Montepio
Subsidio de Funeral - SIM

- NÃO

Entregar juntamente com:

Caldas da Rainha, ___ de ________________ de 20 ___

 1 Fotografia;

O Proposto

 Apresentação do B.I. ou Cédula Pessoal.
_________________________________________
Foi conferida a idade por:
Bilhete de identidade n.º _____________ A. I. de _______________ de ___ de _________ de ______
Cédula da Conservatória de _________________________________ de ___ de _________ de ______
O Conferente,
_________________________________________

Parecer da inspecção médica:___________________________________________________________________________________
O Médico,
Em ___ de ________________ de 20 ___

_________________________________________

Sócio n.º ________ admitido provisoriamente em ____/____/______, Jóia €_________ , ____ Recibo n.º ____________, de
____/____/______.
Admitido definitivamente em reunião do Conselho de Administração de ____/____/______.
O Presidente,
_________________________________________

O Secretário,
_________________________________________

A entregar conjuntamente com o pagamento da jóia:
• Dos 0 aos 20 anos: € 20,00; Dos 21 aos 30 anos: € 35,00; Dos 31 aos 40 anos: € 50,00; Dos 41 aos 50 anos: € 75,00;
Dos 51 aos 60 anos: € 200,00; Dos 61 aos 70 anos: € 300,00; Acima dos 71 anos: € 500,00 .
P.S. - O valor da jóia será devolvido em caso de indeferimento de admissão.

