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Mudanças do regimento: 

ART 9:  paragrafo2: OBS: Ao concessionário responsável pelo Bar e 

Restaurante, caberá fixar, previamente, a data de vencimento dos débitos 

contraídos pelos associados e seus dependentes/convidados. Caso o débito não 

seja quitado na data de vencimento fixada, o sócio, seus dependentes e 

convidados não poderão adentrar e utilizar as dependências do clube, salvo, nos 

eventos festivos em que forem cobrados ingressos. 

Art. 10: caput acrescentar: ou convites devidamente preenchidos e assinados. 

Art.13 letra A: aumentar pra 12 anos incompletos (11 anos, 11 meses e 29 dias). 

Art.15 acrescentar que o sócio deverá apresentar certidão de inexistência 

de débito emitida pela secretaria 

letra A: aluguel acrescentar filhos (de qualquer idade), netos e irmãos, pais, avós 

Valor ½ salário mínimo 

Letra B: empresas também em nome do cônjuge (marido, esposa, companheiros 

ou filhos), após análise da diretoria 70% do salário mínimo,  

Letra C: 1 salário mínimo 

Letra D: 120% do salário mínimo. 

Caso queira usar a piscina nesses alugueis sofrerá o acréscimo de 50% do valor 

arrendado. 

Parágrafo 3:  mudar para 4 salários mais despesas: de segurança, faxineiros, 

porteiros, salva-vidas, etc. 

Obs.: cada sócio terá direito à isenção da taxa de aluguel para utilizar as 

dependências do clube para a realização de evento descrito no art. 15, §1º, “a” 

deste Regimento, uma vez por ano, ficando vedada a cobrança de ingressos, 

desde que esteja quite com a tesouraria do clube. 

Caso queira usar a piscina nesses, o sócio deverá pagar uma taxa equivalente 

a 25% do valor do salário mínimo vigente à data do evento. 

O sócio deverá arcar com despesas de segurança, faxineiros, porteiros, salva-

vidas, etc. 

A solicitação deverá ser feita por escrito, dirigida à Diretoria Administrativa, 

acompanhada de certidão de inexistência de débito emitida pela secretaria do 

clube, e protocolada junto à esta, com, no mínimo, 10 dias de antecedência ao 

dia do evento, sendo obedecida a ordem de protocolo da solicitação. 
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Os eventos que recaírem sobre os dias de atividade regular do clube, os eventos 

deverão ocorrer de forma simultânea, ou seja, com as portas do clube abertas. 

ART 22: § 1:  mudar para:  também poderá ser da cidade de Paramirim, desde 

que pague o valor dobrado de outra cidade. 

 Obs.: este convidado se atuando no lugar de quem estar assinado na sumula 

de quem estiver no baba (ceder o lugar) este convidado não participara de 

sorteio, caso contrário, participará normal do sorteio. 

LETRA B: aluguel do campo para eventos sociais, esportivos e etc. para sócios 

e dependentes acima de 18 anos por 2 horas, sendo cobrado o aluguel no valor 

½ salário mínimo. 

Não sócios aluguel no valor de 1 salário mínimo também por 2 horas. (obs: 

durante a noite, acrescenta-se taxa de energia elétrica a ser estipulada pela 

diretoria) 

Obs.:  parar eventos infantis de sócios e dependentes até 12 anos a taxa será 

de 25% do Salário Mínimo. 

Obs.: caso queira usar as piscinas sofrerá um acréscimo de 50% do valor 

arrendado 

ART. 49: fora do seu horário de expediente o clube poderá ser aberto, desde 

que o responsável pelo bar esteja presente e o clube ofereça condições para uso 

(piscinas e ambientes limpos). 


