
 

 
 

FORMULÁRIO DE ADESÃO DO SÓCIO CONSELHEIRO ADAF SAUDADES 
NOME COMPLETO 

 
 

SEXO: 
(  )Masculino  (  ) Feminino 
 

ENDEREÇO 
 

 

BAIRRO     CIDADE/UF    CEP 
   

 

CPF     RG     DATA NASCIMENTO 
   

 

TELEFONE          E-MAIL 
  

 

Importante! Abaixo informar os dados do Sócio(a) Acompanhante: 
 

NOME COMPLETO 
 

 

RG 
 

 
 

ABAIXO DADOS DO SEU PLANO: 
- Sócio Conselheiro 

Plano no valor de R$50,00 (cinquenta reais) mensais, que dará os seguintes benefícios: 
- Entrada em todos os jogos realizados em Saudades/SC, com mando da ADAF SAUDADES, independente da Competição; 
- Entrada para um acompanhante, definido na adesão, em todos os jogos realizados em Saudades/SC, com mando da 
ADAF SAUDADES, independente da Competição; 
- Um Kit Sócio Torcedor, composto por uma camiseta e uma almofada “Sócio Torcedor”. 
- Uma camisa oficial de jogo da ADAF SAUDADES; 
- Um Cartão Personalizado e intransferível para o Conselheiro e um Cartão Personalizado e intrasferível para o 
acompanhante; 
- Entrada em todas as atividades realizadas pela ADAF SAUDADES; 
- Direito a participação nas decisões e na gestão da Associação. 

 

ESCOLHA A FORMA DE PAGAMENTO: 
(    ) Boleto  (   ) Débito Automático 
 

ESCOLHA O BANCO DE PREFERÊNCIA (escolher em caso de débito automático): 
(  ) SICREDI  (  )SICOOB 
Agência  Conta Corrente   Titular 

   
 

ESCOLHA O MELHOR DIA DE VENCIMENTO 
(   ) Dia 5  (  ) Dia 10 (  ) Dia 15 (  ) Dia 20 (  ) Dia 25 (  ) Dia 30 
 

ESCOLHA O TAMANHO DA SUA CAMISA 
MAS (   ) P (  ) M  (  ) G (  ) GG (  ) EGG (  )       FEM (   ) P (  ) M  (  ) G (  ) GG (  ) EGG (  )     INFANTIL(   ) 4 (   ) 6  (   ) 8 (   ) 10 (   ) 12 (   ) 14 
 

Declaro que li e aceito todos os termos do regulamento presente no verso deste Formulário de Inscrição. 
 
 
 
 

_______________________________      _________________________________ 
Assinatura do Participante       Assinatura titular conta corrente 
  



 

 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA SÓCIO CONSELHEIRO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMIGOS DO FUTSAL DE SAUDADES/SC. 
O objeto do presente Regulamento é disciplinar as condições para adesão ao programa de relacionamento e benefícios Sócio Conselheiro, concebido e administrado 
pela Associação Desportiva Amigos do Futsal de Saudades/SC, CNPJ 21.937.244/0001-75, entidade de prática desportiva, doravante denominada “ADAF SAUDADES”. 
A adesão ao programa Sócio Conselheiro exige uma leitura atenta, seguida da formal concordância com as regras deste Regulamento. I – DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
- Para fins do presente Regulamento, os termos abaixo indicados apresentarão os seguintes significados: Programa Sócio Conselheiro (“Programa”) é o programa 
de relacionamento e benefícios existentes entre o ADAF SAUDADES e os sócios que aderirem às condições previstas neste Regulamento; Sócio Conselheiro 
(“Conselheiro” ou “Participante”) é a pessoa física que aceitou as condições do presente Regulamento e aderiu ao Programa Sócio Conselheiro da ADAF SAUDADES; 
Sócio Conselheiro Acompanhante (“Acompanhante”) é a pessoa física indicada pelo Conselheiro no presente Regulamento, quando aderiu ao Programa Sócio 
Conselheiro da ADAF SAUDADES; Cartão Sócio Conselheiro (“Cartão”) é o cartão de identificação pessoal, com número e dados pessoais do Participante, emitido 
pela ADAF SAUDADES para uso pessoal e intransferível do Conselheiro; Plano do Conselheiro (“Plano”) constitui o conjunto de condições de cada um dos planos 
definidos pela ADAF SAUDADES, representado pelos custos e pelas vantagens propiciadas ao Conselheiro que aderiu a cada Plano, na forma deste Regulamento; 
Vantagem (“Vantagens”) são todos os benefícios, promoções e descontos concedidos ao Sócio Conselheiro que aderir ao Programa e cumprir com as obrigações 
definidas para o Plano escolhido, na forma deste Regulamento; Custo do Plano representa o valor mensal que o Sócio Conselheiro deverá pagar a ADAF SAUDADES 
para poder se beneficiar das Vantagens propiciadas pelo Plano escolhido, disponibilizadas diretamente pela ADAF SAUDADES ou por seus parceiros comerciais; 
Parceiros Comerciais são pessoas físicas e/ou jurídicas que, a partir de contratos ou convênios firmados com a ADAF SAUDADES, disponibilizam Vantagens ao Sócio 
Conselheiro em dia com as suas obrigações, conforme o Plano ao qual tenha aderido; II – ADESÃO AO PROGRAMA SÓCIO CONSELHEIRO - O Programa Sócio 
Conselheiro do ADAF SAUDADES caracteriza um conjunto de Vantagens propiciadas pela ADAF SAUDADES ou por Parceiros Comerciais da ADAF SAUDADES, a todos 
os Conselheiros interessados que aderirem ao Programa e efetuarem o pagamento mensal do Valor do Plano. Para se tornar Participante do Programa Sócio 
Conselheiro da ADAF SAUDADES o interessado deve ler atentamente o presente Regulamento e, caso concorde com todas as suas disposições, deve preencher o 
formulário de adesão ao Programa informando os dados pessoais ali exigidos. Ao preencher o cadastro de adesão, o Sócio Conselheiro estará concordando 
formalmente com todas as condições deste Regulamento. A adesão ao Programa Sócio Conselheiro deverá ser feita obrigatoriamente pelo preenchimento dos dados 
cadastrais do Conselheiro no formulário oficial de adesão ao Programa. O Sócio Conselheiro que aderir ao Programa estará declarando-se um Conselheiro da ADAF 
SAUDADES e: a) deverá apresentar uma conduta condizente com a cordialidade, respeito e educação esperados de qualquer Conselheiro, sendo proibida a prática de 
violência, agressão ou qualquer outra conduta ilícita, especialmente na utilização das Vantagens do Programa; b) não poderá emprestar, ceder, locar ou transferir a 
qualquer título o seu Cartão Sócio Conselheiro a terceiros, independentemente da amizade ou grau de parentesco;  c) não poderá realizar qualquer ato de 
discriminação sociológica: discriminação social, racial, política, religiosa, sexual, ou idade; d) deverá informar imediatamente a ADAF SAUDADES, quaisquer 
irregularidades observadas em relação aos direitos e as Vantagens do Sócio Conselheiro propiciadas pela ADAF SAUDADES ou por seus Parceiros Comerciais; e) O 
Sócio Conselheiro declara ser responsável por todos os atos de seu Acompanhante, fazendo observar todos os deveres previstos nas letras “a”, “b”, “c” e “d”. O Sócio 
Conselheiro, bem como seu Acompanhante, que deixar de observar os deveres previstos nas letras “a”, “b” e “c” do item 2.11., acima, poderá ser excluído do Programa 
Sócio Conselheiro pelo ADAF SAUDADES, hipótese na qual perderá as Vantagens do Programa. O Sócio Conselheiro somente poderá se beneficiar de todas as 
Vantagens propiciadas pelo Plano que escolher, se estiver rigorosamente em dia com o pagamento das mensalidades previstas para seu Plano, na forma prevista 
neste Regulamento e conforme os valores informados no “FORMULÁRIO DE ADESÃO DO SÓCIO CONSELHEIRO ADAF SAUDADES”. III – DO CARTÃO SÓCIO 
CONSELHEIRO - O Cartão Sócio Conselheiro será confeccionado e entregue no endereço informado pelo Participante e também para seu Acompanhante, e permitirá 
a identificação do Sócio Conselheiro no momento da obtenção de Vantagens oferecidas pela ADAF SAUDADES ou por Parceiros Comerciais, sendo pessoal e 
intrasferível. A emissão do Cartão dependerá da verificação da regularidade dos dados cadastrais informados no formulário de adesão ao Programa e sua entrega ao 
Sócio Conselheiro ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias e após a comprovação do pagamento da primeira mensalidade do plano escolhido. IV - VANTAGENS 
OFERECIDAS PELO PROGRAMA SÓCIO CONSELHEIRO – O Sócio Conselheiro poderá utilizar as Vantagens a partir do pagamento da primeira mensalidade. As 
Vantagens disponibilizadas para o Sócio Conselheiro serão concedidas sempre pelo período anual e estarão condicionados ao regular pagamento do Valor do Plano 
exigido para o respectivo ano. V– FORMAS DE PAGAMENTOS - O Sócio Conselheiro poderá escolher a forma de pagamento do Valor do Plano conforme previamente 
definido e disponibilizado pela ADAF SAUDADES, variando entre as seguintes hipóteses: a) débito automático – o Sócio Conselheiro poderá optar por débito 
automático em duas Instituições Financeiras: Banco Cooperativo Sicredi ou Banco Cooperativo Sicoob; b) boleto bancário – o Sócio Conselheiro poderá escolher a 
opção de pagamento por boleto junto a ADAF SAUDADES; c) Pagamento em espécie – o Sócio Conselheiro poderá pagar em espécie junto aos membros da Diretoria 
da ADAF SAUDADES. O Sócio Conselheiro deverá optar pela forma de pagamento no momento da adesão ao Programa. V.I – Opção pelo débito automático – o Sócio 
Torcedor autoriza a Instituição Financeira escolhida a debitar mensalmente em sua conta corrente o valor referente ao Plano de Sócio Torcedor contratado junto a 
ADAF SAUDADES, bem como se compromete de manter saldo suficiente para o referido débito, ficando a Instituição Financeira isento de qualquer responsabilidade 
decorrente da não liquidação do compromisso por insuficiência de saldo na data do vencimento dos serviços contratados. Em caso de dúvidas ou reclamações sobre 
datas de vencimentos ou valores, deve solicitar esclarecimento diretamente com a ADAF SAUDADES, através do e-mail: contato@adaf.esp.br. Qualquer alteração ou 
inclusão de dados deverá ser comunicada, com antecedência mínima de 60 dias antes da data do débito. A Instituição Financeira e a ADAF SAUDADES, reservam o 
direito de, a qualquer tempo, cancelar O Plano de Sócio Torcedor, mediante comunicação prévia. Após o cancelamento dos Planos de Sócio Torcedor contratados o 
débito em conta será suspenso automaticamente.  O Sócio Conselheiro que desejar cancelar o seu Plano deverá solicitar o cancelamento por e-mail ou carta formal, 
endereçada para a ADAF SAUDADES. O pedido de cancelamento poderá ser feita em qualquer dia do mês, mas somente produzirá efeito a partir do primeiro dia do 
mês subsequente à solicitação. O não pagamento de 3 (três) mensalidades, acarretará em cancelamento de sua associação, bem como o Sócio Conselheiro perderá 
todos os seus direitos. Caso o Conselheiro já tenha antecipado suas mensalidades, efetuado o pagamento anual no qual solicitou o cancelamento, não terá direito à 
devolução do valor pago e poderá utilizar integralmente as Vantagens do seu Plano até o final do respectivo ano. VI – PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES E NA GESTÃO 
DA ADAF SAUDADES – O Sócio Conselheiro será convidado a participar de reuniões, podendo fazer sugestões, críticas e elogios, sempre auxiliando na melhor 
condução das atividades da Associação. VII – DISPOSIÇÕES GERAIS - Na forma do artigo 39 do Estatuto do Torcedor – Lei nº 10.671/2003, o Sócio Conselheiro que 
comprovadamente promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em qualquer competição desportiva terá seu cadastro 
junto ao Programa definitivamente cancelado a pedido da autoridade competente ou desde que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória. Todas as 
informações prestadas pelo Participante serão mantidas pela Associação, ficando autorizada a revelação destes dados quando solicitados por autoridades judiciais, 
administrativas, policiais ou governamentais, hipótese na qual caberá a ADAF SAUDADES colaborar com as autoridades para preservar a segurança do Programa, 
dos eventos esportivos e dos expectadores presentes. O Sócio Conselheiro expressamente autoriza a ADAF SAUDADES a utilizar ou disponibilizar a terceiros 
todas as informações cadastrais do Torcedor necessárias para a disponibilização das Vantagens do Programa, tais como nome e CPF do titular, além de 
expressamente autorizar o envio de material informativo, promocional ou comercial ao Sócio Torcedor por correio, telefone ou e-mail cadastrados. Autoriza 
também o uso da imagem, som da voz, além de todo e qualquer material entre fotos e documentos, para compor a divulgação do Programa Sócio Torcedor 
que venham a ser planejadas, criadas e produzidas pela ADAF SAUDADES. O Sócio Conselheiro que aderir ao Programa terá as obrigações e condições do Plano 
iniciadas a partir da data de 01 de janeiro de 2016 ou a partir da data do seu cadastro (caso esta seja posterior a 31/01/2016). A adesão ao presente Regulamento 
não gera nenhum contrato de associação, sociedade, mandato, franquia ou relação de trabalho entre a ADAF SAUDADES e o Participante, sendo regido pela legislação 
brasileira, notadamente pelo Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Torcedor. As partes elegem o Foro de Pinhalzinho/SC, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento. Ao informar que “ACEITA” as 
disposições do presente regulamento, o Conselheiro declara que leu atentamente e aceitou todos os seus termos e condições, avaliando de forma livre e independente 
as obrigações aqui assumidas, sendo que a intenção de participar do Programa Sócio Conselheiro da ADAF SAUDADES não está relacionada com nenhuma outra 
manifestação, garantia ou declaração que não sejam as estabelecidas neste instrumento. 

 


