RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS CONFORME A CATEGORIA
Documentação exigida para sócio – Categoria Proprietário
- 1 foto 3x4 atual do titular;
- fotocópia do RG e CPF do titular e do cônjuge (se houver);
- fotocópia da certidão de casamento ou união estável ou declarações de convivência
marital (modelos do clube);
- fotocópia da certidão de nascimento dos filhos (se possuir);
- comprovante de escolaridade para filhos universitários acima de 18 anos;
- comprovante de endereço.
Documentação exigida para sócio – Categoria Contribuinte
- 1 foto 3x4 atual do titular;
- fotocópia do RG e CPF do titular e do cônjuge (se houver);
- fotocópia da certidão de casamento ou união estável ou declarações de convivência
marital (modelos do clube);
- fotocópia da certidão de nascimento dos filhos (se possuir);
- comprovante de escolaridade para filhos universitários acima de 18 anos;
- comprovante de endereço.
Documentação exigida para sócio – Categoria Universitário
- 1 foto 3x4 atual do titular;
- fotocópia do RG e CPF do titular;
- comprovante de que é universitário (declaração da faculdade/universidade);
- comprovante de endereço.
Se desejar o associado poderá incluir dependentes. Conforme o previsto no Art. 23 do
Estatuto, são considerados dependentes:
a) Os filhos menores de dezoito (18) anos de idade;
b) Os tutelados e os sob a guarda do associado, até completarem dezoito (18) anos de
idade, e os curatelados enquanto durar a curatela, todos mediante comprovação judicial;
c) O cônjuge e o companheiro em união estável na forma da Lei;
d) As filhas, quando solteiras, ou separadas judicialmente e vivam na dependência
econômica exclusiva do associado;
e) Os maiores de dezoito (18) anos, enquanto solteiros, estudantes e que vivam sob
dependência exclusiva do associado, devendo os documentos comprobatórios dessas
condições ser entregues na Secretaria do Clube juntamente com a proposta ou
posteriormente, através de requerimento.
Serão documentos indispensáveis para comprovação de dependência, conforme o caso:
- Requerimento solicitando a inclusão;
- Certidão de casamento ou contrato de união estável registrado em Cartório;
- Certidão de nascimento ou carteira de identidade pública;
- Certidão judicial comprovando a tutela, a guarda ou a curatela;
- Documentos formais da previdência social Federal ou Estadual;
- Declaração de Imposto de Renda, para os dependentes, autenticada pela Secretaria
da Receita Federal.

