
 
 
 

Sócio efectivo (2ª. Via) 

 
Funcionário / Colaborador da Tranquilidade

Funcionário / Colaborador 

Familiar Sócio Efetivo 

 
Familiar Sócio Extraordinário 

 

Centro de Cultura e Desporto da 

 

 
 

 

 

FAVOR INDICAR O LOCAL DE TRABALHO: SEDE / OUTROS (Riscar o que não interessa) 

O utente acima identificado, vem através da assinatura da presente requisição, solicitar que seja emitido 

um cartão com um código de barras, conforme indicações descritas na tabela abaixo, no intuito  da permitir 

o acesso ao Self-Service e Bar de forma controlada. 

Preencher o seguinte quadro conforme categoria pretendida: 

 
Categoria (X) Nome do utente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO OBEDECERÁ ÀS SEGUINTES CONDIÇÕES: 

• A emissão do cartão tem um custo associado de: 

 

Sócio efectivo (2ª. Via)                 - 2,00 Euros 

Restantes Categorias                   - 2,50  Euros 

 

Devendo este montante ser liquidado aquando da entrega da requisição; 

• O cartão é pessoal e só deve ser utilizado pelo próprio, podendo ser penalizado por uso indevido; 

• A utilização do cartão será validada por leitor ótico junto do terminal do Self-Service ou Bar; 

• Os consumos serão registados conforme categoria do utente: 

Restantes categorias - débito no caso dos cartões com pré-pagamento 

• A perda, deterioração ou furto do cartão são da exclusiva responsabilidade do utente, o qual fica responsável pela sua 

eventual utilização abusiva, devendo de imediato ser comunicado ao CCD; 

• No caso de eventual cessação do vínculo laboral do sócio ou colaborador ao grupo Tranquilidade, o utente deverá 

devolver o cartão; 

• As situações não mencionadas regem-se de acordo com a Informação n.º1 Janeiro/2003. 

Assinatura: 

Lisboa,  /  /   

 
 

Endereço:  
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DA TRANQUILIDADE Nº DE CONTRIBUINTE DO CCD  TRANQUILIDADE: 

Rua Rodrigues Sampaio, 132 C 501 600 884 

1150-140 Lisboa  
t: 213 503 606 NIB da CCD Tranquilidade: 

e-mail: ccdtranquilidade@gmail.com 0007 0023 00008460018 65 

Nome: 
 
NIF:  

Email: 
 
Empresa / Direcção: Contacto (Tel.): 

 
CCD Requisição Cartão de 

Acesso ao Self- 
Service e BAR 
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