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REQUERIMENTO DE ASSOCIAÇÃO 
ASSOCIADO ORDINÁRIO 

 

 
Razão social: __________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _____________________________________________________________________________ 
 
Cidade:_____________________________________________________ UF:____CEP:_______________ 
 
CNPJ: _________________________________________ Telefone: (      )__________________________   
 
E-mail:______________________________________  Internet:__________________________________ 
 
Atividade Principal: ______________________________________________________________________ 
 
CNAE: _________________ Data de constituição: ____________________ nº. de empregados: ________ 
 
Responsável Legal: _____________________________________________________________________ 
 
CPF: ________________________ RG: _____________________ Telefone (    ) ___________________ 

Solicito a associação ao SIMPI da empresa acima identificada, na categoria de ASSOCIADO ORDINÁRIO 11, 
estando ciente que: 
- São direitos do Associado Ordinário: a) tomar parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais; b) requerer, 
com número de associados superior a 10% (dez por cento), a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, 
justificando-a; c) usufruir dos serviços e benefícios do Sindicato. 
- São deveres do Associado Ordinário: a) pagar pontualmente a contribuição associativa mensal, no valor 
definido pela Diretoria do sindicato; b) comparecer às Assembléias Gerais e acatar suas decisões; c) prestigiar o 
Sindicato por todos os meios ao seu alcance; d) respeitar a lei e acatar as autoridades constituídas; e) cumprir os 
Estatutos do Sindicato e os regulamentos que forem criados. 
- O não pagamento da contribuição associativa mensal ou o descumprimento dos demais deveres estatutários 
implica na imediata suspensão do associado, que ficará impossibilitado do exercício de todos os seus direitos 
associativos, podendo ainda acarretar a exclusão definitiva do quadro de associados do sindicato; 
- Perderá automaticamente a condição de associado Ordinário, aquele que deixar de pertencer à categoria 
econômica representada pelo Sindicato, sendo-lhe facultada a permanência como associado Institucional ou 
Beneficiário. 
- Este Requerimento deverá ser totalmente preenchido, assinado pelo responsável legal da empresa e entregue 
na sede do SIMPI em horário comercial, juntamente com cópia do Contrato Social atual da empresa, RAIS, CPF, 
RG, do responsável legal; 
- A associação será efetivada mediante a confirmação dos dados e o pagamento da 1ª contribuição associativa. 
Declaro estar ciente e plenamente de acordo com as condições acima. 
Declaro que as informações ora prestadas são verdadeiras. 
 
_________________________________, _________ de ___________________________ de 20_______. 

Local e data 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal  

 

                                                 
1 O SIMPI possui quatro categorias diferentes de associados, com direitos e obrigações distintas, conforme definido no 
artigo 4º de seu Estatuto, que está registrado no 5º Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital, podendo ser 
consultado por qualquer pessoa.   


