
 
 
 
 
 
 

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); 
- Certidão de Antecedentes Criminais (na Secretaria). 
 

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 – Vencimento dia 10 de cada mês. 
Taxa de adesão no valor de uma mensalidade. 
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 – Vencimento dia 10 de cada mês. 
Taxa de adesão no valor de uma mensalidade. 
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$ 5,00 (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 /(31)3241-3748 
Whatsapp - (31)98979-9190  (Franklin e Joelma).          ___________________________            
Site: www.clubepalmeirasmg.com.br                                              De acordo 
E-mail: secretaria@clubepalmeirasmg.com.br.                      Assinatura do Titular       
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