Cooperativa BONANÇA, RL.
FORMULÁRIO DE ADESÃO

Eu, _____________________________________________________ por este meio e nesta data,
solicito a minha aprovação como membro regular da Cooperativa BONANÇA, aceitando e
comprometendo-me a cumprir fielmente as regras e regulamentos estabelecidos no seu Estatuto
Social e documentos constitutivos.
Comprometo-me, nomeadamente, a cumprir o Contrato de Adesão de Membro, que faz parte
integrante deste documento.
Abaixo estão as minhas informações pessoais para Vossa referência e consideração.

DADOS PESSOAIS
Nome: ________________________________________

Estado Civil: ____________________

Lugar de Nascimento: ___________________________

Data de Nascimento: ___/ ___/ _____

Endereço Actual: _________________________________________________________________
Email: ________________________________________

Telefone fixo: ___________________

BI/ Cartão N. de Identificação: ____________________

NIF: __________________________

Profissão _______________________________________ Telemóvel: _____________________
Cargo Profissional: _______________________________________________________________
Endereço Profissional: ____________________________________________________________
Nome do Pai: ___________________________________________________________________
Nome da Mãe: __________________________________________________________________
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AGREGADO FAMILIAR
Nome do Cônjuge: _______________________________________________________________
BI/ Cartão N. de Identificação: ____________________________ NIF: ___________________
Profissão ______________________________________________ Telemóvel: ______________
BENEFICIÁRIOS - Filhos
Nome

Idade

Assinatura:

_______________________________________________________________

_______________________________
(Lugar)

_____ de _________________ de 202__
(Data)

DECISÃO FINAL SOBRE O PEDIDO DE ADESÃO
Certifica-se que este Pedido de Adesão à Cooperativa Bonança, RL, foi aprovado com o N.º de
Membro ___________ pela Comissão Executiva de Gestão, na sua reunião ordinária mensal de
____ de ________________de 202__.
Praia, _____ de ______________ de 202__.
O Presidente da Comissão Executiva de Gestão

____________________________________________________________
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CONTRATO DE ADESÃO DE MEMBRO
Eu, ______________________________________________________________, abaixo assinado,
ofereço-me para subscrever o capital social da Cooperativa BONANÇA, RL., conforme aprovado
pela Comissão Executiva de Gestão dessa Cooperativa e nos termos estabelecidos neste Contrato de
Adesão.
Com a assinatura deste Contrato de Adesão, reconheço, nos seguintes termos, a minha concordância
em:
1. Cumprir as disposições do Estatuto Social, as directrizes estabelecidas pela Comissão
Executiva de Gestão, da Assembléia Geral, bem como os actos /directrizes das autoridades
devidamente constituídas pela Cooperativa Bonança RL, e que, caso não o faça, esta,
conforme entender melhor, pode:
a) Multar-me;
b) Suspender-me;
c) Expulsar-me. Neste caso, estou ciente de que todos os meus passivos e responsabilidades
financeiras para com a Cooperativa Bonança RL, caso existirem, serão descontados dos
meus activos na mesma.
2. Participar de todas as reuniões, conferências e seminários, conforme exigido pela Comissão
Executiva de Gestão. Caso não o faça, a menos que previamente autorizado pela Comissão
Executiva de Gestão, ficarei sujeito a pagar uma multa de 300$00 ECV por cada falta, ou
conforme vier a ser determinado pela Comissão Executiva de Gestão.
3. Pagar a Joia de Inscrição de 1.500$00 (mil e quinhentos escudos) ECV e a Quota de
Membro no valor global anual de 2400$00 (dois mil e quatrocentos escudos) ECV, de
acordo com os termos e condições fixados no formulário online disponibilizados para esse
efeito.
4. Participar dos programas de poupança da Cooperativa, nomeadamente:
a) Subscrever pelo menos 1 (uma) acção e pagá-la em parcela única ou em parcela mensal
regular, de acordo com os termos e condições fixados no formulário online disponibilizado
para esse efeito, e/ou prescritos neste Contrato de Adesão de Membro;
b) Aceitar que a Cooperativa disponha dos meus activos conforme disposto nas Cláusulas
63, 64, e 65 do seu Estatuto Social, no que tange aos Excedentes Financeiros, Pagamento de
Bónus e Fundo de Pagamento Diferido de Bónus, respectivamente.
Ao apor minha assinatura abaixo, estou plenamente ciente de que compreendo as disposições deste
Contrato e do Estatuto Social da Cooperativa, e concordo em cumprir as condições acima
mencionadas, bem como a imposição de sanções contra mim em caso de prática de actos não
conforme ou contra as referidas disposições.
Em testemunho disso, afixo aqui a minha assinatura e/ou a minha impressão digital do polegar da
mão direita.
________________________, em ____ de __________________ de 202__.
Assinatura

Impressão Digital

______________________________________________________
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