
Procedimento para se tornar associado do CLUBE NÁUTICO ARARAQUARA

A aquisição de título Patrimonial pode ser feita de duas maneiras:

• Compra de terceiros

Valor proposto pelo terceiro + Taxa de Transferência de R$440,00 à vista ou R$550,00 dividido em 8 parcelas.

• Títulos do artigo 11 do estatuto social (títulos �lhotes)

Não tem taxa de transferência. Os associados que receberam esses títulos podem doá-los ou vendê-los.

Documentos necessários (XEROX):

• RG E CPF de todos;
• Uma foto 3x4 recente de todos (exceto criança com menos de 5 anos);
• Comprovante de endereço (também é necessário no caso de inclusão de companheiro e netos);
• Certidão de Nascimento (�lhos, netos e companheiro se forem solteiros);
• Certidão de Casamento ou Certidão de Casamento averbada no caso de Separação;
• No caso de viuvez certidão de óbito do falecido;
• No caso de companheiro Escritura Pública de Declaração (ver modelo) e declaração de dois associados.
• Carteira de Vacinação atualizada.

O pretendente deverá vir ao clube com a documentação completa, juntamente com o vendedor, para ambos 
assinarem o termo de transferência de títulos. E o novo associado levará para casa um impresso no qual terá 
que colher assinaturas de três associados como seus apresentantes. Depois de assinado o impresso deve 
retornar ao clube e recolher R$60,00 referente à taxa de cadastro.
Será liberada uma autorização especial provisória para que o pretendente já frequente o clube durante todo o 
processo de aquisição do título. A proposta de admissão passará por reunião do conselho de administração 
para então o novo associado e seus dependentes virem tirar as fotos para confecção das carteirinhas sociais.
O pretendente já assume as mensalidades do título a partir da data da transferência do título.

Mensalidade para o ano de 2018: R$337,00.
Adjunto Familiar: R$337,00;
Adjunto Individual: de 21 a 24 anos R$84,25, acima de 25 anos R$168,50
(equivalente a 25% e 50% de uma mensalidade respectivamente);

Adjunto Sênior: até 69 anos R$168,50, acima de 70 anos R$84,25
(equivalente a 50% e 25% de uma mensalidade respectivamente).


