
  

  

PERGUNTAS E RESPOSTAS:   

   

- Quais são os tipos de Associados?   

    A Associação tem as seguintes categorias de associados: ESPECIAIS, e EFETIVOS:  

   EFETIVOS  

PATRIMONIAIS: pessoas físicas que tenham subscrito títulos representativos do valor 

patrimonial em vigor, de conformidade com o disposto no Regulamento Geral;  

PATRIMONIAIS CORRESPONDENTES: associados que, tendo se transferido dos 

municípios de Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, para outra localidade distante mais de 

100 km da sede social, tenham comunicado seu afastamento por escrito;  

CONTRIBUINTE: pessoas físicas que tenham sido admitidos na sociedade mediante o 

pagamento da joia estipulada em vigor, de conformidade com o disposto no 

Regulamento Geral, cujos direitos são intransferíveis em qualquer hipótese;  

REMIDOS: associados que, tendo pago, a quota de remição, adquirem o direito de gozar 

das vantagens sociais, ficando isentos do pagamento de qualquer mensalidade, cujo 

direito não é transferível;  

MILITANTE: o atleta em atividade competitiva, eficiente e dedicado ao Tênis Clube 

Santa Cruz, indicado e a critério da Diretoria, com isenções da jóia e mensalidade, 

enquanto estiver disputando torneios oficiais pelo Tênis Clube. Os Militantes dividemse 

em:   

- MILITANTES ASSOCIADOS – são aqueles que advêm do quadro 

associativo regular, não perdendo as suas prerrogativas associativas, bem 

como seus Dependentes, na forma deste Estatuto e do Regulamento Geral, 

podendo retornar as suas categorias associativas anteriores a qualquer tempo;   

- MILITANTES ATLETAS - são aqueles que não advêm do quadro 

associativo regular.  

   ESPECIAIS  

BENEMÉRITOS: pessoas físicas que, tendo doado bens de valor considerável ao 

patrimônio social da Associação, recebam este título mediante aprovação do Conselho 

Deliberativo;  

HONORÁRIOS: associados que, tendo prestado serviços de alta relevância, recebam 

este título por mediante do Conselho Deliberativo;  

LAUREADOS: atletas que tenham obtido títulos de âmbito Nacional ou Internacional em 

competições oficiais, representando o Tênis Clube Santa Cruz e ou convocados por 

Federação, devidamente comprovados pela Confederação respectiva e que, por 

proposição da Diretoria, recebam a láurea, mediante aprovação do Conselho  

Deliberativo.  



  

  

- Qual valor do título patrimonial?   

Para o ano de 2021, o valor do título patrimonial está fixado em R$ 1.500,00.  

- Qual valor da mensalidade e qual a data de vencimento?   

A mensalidade para o ano de 2022 é de R$ 165,00 e seu vencimento é todo dia 10 do 

mês subsequente.  

- De que forma posso pagar a mensalidade?   

- Boleto Bancário  

- Débito em Conta (Banco do Brasil, Banrisul ou Caixa Econômica Federal) 

- Na Secretaria do Clube  

- Como faço para me Associar e Quais os documentos 

necessários para Associação?   

1. Para Associação, é necessária a indicação de um associado, por escrito.   
  

2. Documentos Necessários:  

- RG e CPF do Titular da Proposta;  

- RG dos Dependentes, se houver;  

- Comprovante de Residência;  

- Foto 3x4 (Titular e Dependentes);  

- Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável.  

- Quem é considerado dependente?    

Dependentes: São considerados dependentes:  

- O cônjuge ou companheira (o);   

- Os filhos, os tutelados e aqueles sob guarda judicial menores de 24 anos;   

- Os irmãos menores de 24 anos, do associado, de seu cônjuge ou companheira     

  (o), desde que sob sua comprovada dependência econômica;   

- Os ascendentes do associado, de seu cônjuge ou companheira (o), se viúvos,    

desde que sob sua comprovada dependência econômica.  

  

- Horário de Funcionamento da secretaria?   

Segunda a Sexta: 7h30 às 12h – 13h30 às 18h00   

Sábado: 9h às 12h   

Obs.: A Secretaria tem expediente aos sábados, apenas nos meses de Janeiro, 

Fevereiro e Dezembro.  



  

  

  

  

- Qual a estrutura do Clube?   

   -Secretaria;   

   -Salões de festas;   

   -Cabanas e Churrasqueiras pelo Jardim do Clube;   

   -Piscinas;   

   -Quadras de Tênis (Coberta e Descoberta);   

   -Quadras de Beach Tênis;   

   -Quadra de Padel; 

-Quadra de Basquete;  

   -Judô;   

   -Campo de Futebol 7;   

   -Academia;   

   -Recreação.  

     

   

- Valores Locação Salões e Cabanas:    

Taxas de uso para SÓCIOS:   

  
Cabana e Mini Salão: Os associados pagam apenas uma taxa de manutenção. 
  
Salão de Festas: A primeira locação do ano é isenta de taxa de locação, a 

segunda paga-se metade do valor vigente e a partir da terceira, o valor 

integral da taxa vigente.  

  

  

  

Taxas de uso para NÃO SÓCIOS:   

  

Cabana: Não podem ser locados por não associados.  
  
Salão de Festas e Mini Salão: Locação pode ser feita mediante disponibilidade 

e pagamento integral da taxa de locação vigente.  

  

Obs.: Os valores vigentes, das taxas, devem ser consultados na 

Secretaria.  

   

   Ar Condicionado:   

  

Cabana: Atualmente a taxa é de R$ 30,00, pago se for utilizar ar condicionado.  
  



  

Salão de Festas e Mini Salão: Os valores da taxa de uso do ar condicionado 

devem ser verificados diretamente com a economia do Clube.  

  

  

  

- Regras de uso dos Departamentos de Esporte:    

Reserva Quadras de Tênis:  

As reservas podem ser feitas, sem custo, pessoalmente a partir das 

07:30 na secretaria do clube, as 08:00 por telefone e as 08:30 pelo site.   

  

Reserva Quadras de Padel:   

As reservas podem ser feitas, sem custo, pessoalmente a partir das 

07:30 na secretaria do clube, as 08:00 por telefone e as 08:30 pelo site.   

  

Reserva Quadras de Beach Tennis:   

As reservas podem ser feitas, sem custo, pessoalmente a partir das 

07:30 na secretaria do clube e a partir das 08:00 por telefone.  

  

Campo de Futebol:   

As reservas podem ser feitas, sem custo, pessoalmente a partir das 

07:30 na secretaria do clube e partir das 08:00 por telefone.  

  


