
 

 
 
 

ANEXO I – DETALHAMENTO DE PROPOSTA 
 

Documentos para ingresso na Sociedade Recreativa Palmeiras 
 

- CPF e RG (xerox); 
- Comprovante de endereço (xerox); 
- Certidão de nascimento ou carteira de identidade dos filhos (xerox); 
- Certidão de casamento (xerox); 

 
Categorias de Sócios: 

 

1) Sócio Proprietário (SP): 
 

Valor da cota: R$ 7500,00 (sete mil e quinhentos reais) 
Valor do condomínio: R$ 305,00 mensal – Vencimento dia 10 de cada mês 
(Cota a ser adquirida na Secretaria). 
Dependentes: Conjuge, filhos (até 21 anos estendendo aos 24 anos se estiver cursando ensino 
superior apresentando comprovante, até 30 anos paga-se a metade de um sócio usuário 
individual), filhas (até data do matrimônio) e os pais acima de 60 anos de idade. Sócio 
Proprietário tem direito a um convite gratuito ao mês. 

 
2) Sócio Usuário Família (SC): 

 

Valor: R$ 326,00 mensal. 
Taxa de adesão: R$ 500,00 
Fidelidade de 1 ano, com pagamento em 12 meses no cartão de crédito. 
(Opção de fidelidade de 6 meses com pagamento antecipado do valor total). 
Dependentes: Conjuge, filhos (até 21 anos estendendo aos 24 anos se estiver cursando ensino 
superior apresentando comprovante, até 30 anos paga-se a metade de um sócio usuário 
individual), filhas (até data do matrimônio) e os pais acima de 60 anos de idade. Não tem 
direito a convite gratuito no mês. 

 
3) Sócio Usuário Individual 

 

Valor: R$ 156,00 mensal. 
Taxa de adesão: R$250,00 
Fidelidade de 1 ano, com pagamento em 12 meses no cartão de crédito. 
(Opção de fidelidade de 6 meses com pagamento antecipado do valor total). 
Sem dependentes. Não tem direito a convite gratuito no mês. 

 
Observações gerais: 

 

Para categorias de sócios usuários, ao término do contrato de 12 meses, o associado 
com interesse na renovação contratual deverá comparecer na secretaria do clube para 
formalização de termo aditivo. 
Para todos os sócios: Carteira de acesso ao clube: R$ 10,00 (unidade) - uso obrigatório. 
Valor do convite: 
Segunda a Sábado R$ 50,00 Crianças de 0 até 12 anos R$ 25,00. 
Domingo e Feriado R$60,00. Crianças de 0 até 12 anos R$ 30,00. 

 
Para maiores informações: 
Telefones:(31)3241-1543 
Whatsapp - (31)98979-9190                                                               
Site: www.clubepalmeirasmg.com.br  De acordo 
E-mail: secretaria@clubepalmeirasmg.com.br. Assinatura do Titular 



 

 
 
 

SOCIEDADE RECREATIVA PALMEIRAS 
Rua Grão Pará, 589 – São Lucas – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.150-341. 

Tel.: (31) 3241-1543 / (31)3241- 3748/ (31)3241-5668/ Whatsapp - (31)98979-9190 
 
PROPOSTA PARA SÓCIO: 

 

1 - CADASTRO 
 

Categoria: 
 
( ) Sócio Proprietário – SP ( )Sócio Usuário Família – SF ( ) Sócio Usuário Individual - SS 

 
O abaixo assinado, desejado fazer parte desta SOCIEDADE, solicita a sua inscrição como sócio na 
categoria acima especificada: 

 
Nome (legível):      
CI CPF:      
Data de Nascimento: / /  Estado Civil:    
Profissão:                                                                                                         

 
Belo Horizonte, de de . 

 
DEPENDENTES: 

 
Nome:         Parentesco: Data de Nascimento: 

  / /  
  / /  
  / /  
  / /  
_ / /  
_ / /  

 
Residência:  nº Apto   Bairro:    
Cidade: CEP:    Tel.:     
Onde trabalha:    Tel.:  ____   
Endereço para cobrança: 
   _n° Apto  Bairro:   
Cidade: CEP:   Tel.:  __ 

 
E-mail:   

 
Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente contrato o ingresso como Sócio da Sociedade 
Recreativa Palmeiras - CLUBE, do Proponente, na forma do Estatuto e do Regimento Interno da 
Sociedade Recreativa Palmeiras, que passam a fazer parte integrante deste contrato. 



 

 
 
 
 
 
Cláusula Segunda - O Proponente declara estar ciente dos requisitos necessários para integrar o quadro social 
da Sociedade Recreativa Palmeiras como Sócio, assim    como as obrigações e direitos dos sócios, na 
forma estabelecida no Estatuto Social e no Regimento Interno que declara conhecer, respeitar e cumprir. 
 
Parágrafo Primeiro – O PROPONENTE e seus dependentes assumem o compromisso de cumprir o 
Estatuto do CLUBE e suas eventuais emendas, alterações e aditivos, bem como o seu regimento interno 
e os regulamentos baixados pela Diretoria, acatando as decisões dos dirigentes e responsáveis às 
determinações dos funcionários, sujeitando-se as penalidades cabíveis, de acordo com o Estatuto, 
declarando ciente das condições, direitos e obrigações constantes nos referidos documentos, que fazem 
parte indissociável do presente contrato. 

 
Parágrafo Segundo - Os dependentes serão indicados pelo Proponente, sendo que todos (Proponente e 
dependentes) respondem integral e solidariamente pelo cumprimento das normas do CLUBE, podendo a 
mesma penalidade ser aplicada a todos caso um deles viole as normas do CLUBE. . 

 
Cláusula Terceira – O contrato entrará em vigor após a aprovação desta proposta pela Diretoria do 
CLUBE, sendo que, se não for aprovada, os valores eventualmente pagos serão restituídos juntamente 
com a documentação entregue. 

 
Cláusula Quarta – O valor da Taxa de Manutenção / condomínio estipulada para o PROPONENTE, bem 
como valor de aquisição de quota (se for o caso), além das condições sobre dependentes e direitos a 
convites de cada categoria de Sócio, estão indicados no “Anexo I – Detalhamento de Proposta”, que faz 
parte do presente contrato. 

 
Parágrafo Único – O valor da Taxa de Manutenção / condomínio poderá ser reajustada a qualquer tempo, 
conforme determina o Estatuto Social e o Regimento Interno da Sociedade Recreativa Palmeiras, ficando 
o PORPONENTE desde já ciente de tal condição. 

 
Cláusula Quinta - O pagamento da Taxa de Manutenção / condomínio indicada será feito de forma 
mensal, no vencimento indicado no anexo e mediante a cobrança bancária. 

 
Parágrafo Único – O não recebimento do boleto bancário de cobrança não servirá como justificativa pelo 
atraso ou não pagamento, cabendo ao PROPONENTE diligenciar o pagamento junto com a Secretaria 
Administrativa do CLUBE dentro do prazo estipulado para o seu adimplemento. 

 
Cláusula Sétima – No caso de rescisão do contrato o Proponente declara estar ciente de que não terá 
direito à devolução de qualquer Taxa de Manutenção / condomínio e taxa de adesão pagas, 
considerando que o pagamento tem como natureza satisfazer as despesas de manutenção da Sociedade 
Recreativa Palmeiras já ocorridas ou planejadas. 

 
Parágrafo Primeiro – No caso de aquisição de quota na qualidade de Sócio Proprietário, não haverá 
devolução do valor pago pela aquisição da quota, tendo em vista que se trata de aquisição perfeita e 
acabada no momento de seu pagamento. 

 
Parágrafo Segundo – No caso de Sócio Usuário, os valores pagos de forma antecipada referentes a 
períodos ainda não vencidos, serão devolvidos, após a dedução de multa de 75% (setenta e cinco por 
cento) sobre o valor a vencer, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a solicitação de rescisão de 
contrato pelo Sócio. 



 

 
 
Cláusula Oitava –São partes integrantes do presente contrato: o Estatuto da Sociedade Recreativa 
Palmeiras, seu Regimento Interno, normas da sua Diretoria, e Anexo I. 

 
Parágrafo Único – Em caso de conflitos de Normas, a situação será avaliada conforme a seguinte 
hierarquia de normas: 1ª Estatuto; 2ª Regimento Interno; 3ª Normas da Diretoria; 4ª Contrato; 5ª Anexo I; 
e 6ª – Costumes e precedentes do CLUBE. 

 
Cláusula Nona – O PROPONENTE declara, expressamente, que fornece todos os seus dados pessoais 
constantes neste Contrato de forma livre e consentida, para os fins deste Contrato, e desde já informa que 
aceita receber eventuais comunicados pelo CLUBE através do e-mail fornecido, endereço, telefone ou 
aplicativos de mensagens instantâneas, se comprometendo a manter seus dados sempre devidamente 
atualizados perante à Secretaria do CLUBE. 
 
Parágrafo Único - O CLUBE, por sua vez, declara que o tratamento dos dados do 
PROPONENTE dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos 
Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 
devidamente informados ao titular. 
 

Proponente: __________________ (rúbrica) 
 
Cláusula Décima - As partes elegem o foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas 
originárias deste contrato. 

 

Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
vias, perante as testemunhas abaixo assinadas.. 

 
Belo Horizonte, ........../............./............ 

 

  _ 
SOCIEDADE RECREATIVA PALMEIRAS PROPONENTE 

 
TESTEMUNHAS: 

  _ 
Nome: Nome: 
CPF/MF: CPF/MF: 


