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RESOLUÇÃO 15/2018 
 

 “REGULAMENTO GERAL - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 
16, QUE DISPÕE SOBRE O DESCONTO NAS 
ANUIDADES DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA DO 
ASSOCIADO – SEGUNDA DISCUSSÃO – APROVAÇÃO 

 Aprova proposta de alteração de dispositivo regulamentar que trata do 
desconto na anuidade no período de licença do Associado. ” 

 
Processo CD-15/2016. 

 
O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos incisos XI e XXIV, do Art. 45, do Estatuto Social, ao deliberar, em segunda discussão, 
sobre proposta subscrita por sessenta e sete Conselheiros, de alteração do Artigo 16, do Regulamento 
Geral, aprovada em primeira discussão, com proposição substitutiva, na Reunião de 26/03/2018, e 
sobre a redação final proposta pela Comissão Especial de Redação, 

 
RESOLVE 

 
1) APROVAR, em segunda discussão, a decisão tomada por ocasião da primeira discussão; 

2) APROVAR, com emendas de redação propostas pela Mesa do Conselho e por Conselheiros, o 
projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de Redação; 

 
3) FICANDO assim redigido o dispositivo regulamentar objeto desta alteração: 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

“Art. 16 - Poderá o associado, pelo período em que permanecer nos quadros sociais, pleitear 
o benefício de desconto correspondente a 50% (cinquenta por cento) no pagamento das 
anuidades contributivas, pelo prazo mínimo de 6 (seis) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 
na hipótese de ausentar-se de sua residência, período que será denominado como “período 
de licença”. 
§1º - O benefício explicitado no “caput” poderá ser concedido desde que o associado 
comprove que sua ausência inviabiliza a frequência regular ao Clube e, apenas, poderá ser 
usufruído mediante pagamento antecipado das mensalidades contributivas correspondentes 
ao período de licença. 
§2º - Tratando-se de associado da classe familiar, observar-se-á que: 
I - o associado da classe familiar não poderá, individualmente, solicitar o benefício previsto no 
“caput”, pois o lançamento das anuidades pelo Clube não poderá ser fracionado em hipótese 
nenhuma; 
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II - os associados da classe familiar poderão, conjuntamente e para todos os seus membros, 
requerer a apreciação do uso do benefício, observadas as regras dispostas no §1º supra. 
§3º - O associado ou a família poderão desistir do benefício deferido e reativar a condição 
plena de Associados desde que liquidem eventual saldo correspondente às anuidades ou 
mensalidades contributivas que deixaram de pagar, calculado pelo período não utilizado da 
licença e respeitando o valor da mensalidade vigente. 
§4º - Os associados ou a família que retornarem, esporadicamente à Capital, durante a 
vigência do prazo do benefício do período de licença poderão frequentar o Clube por períodos 
denominados de “período de visita”, calculados conforme a seguir: 
I - para os períodos de licença de até 6 (seis) meses, 1 (um) período de visita de 7 (sete) dias 
corridos; 
II - para os períodos de licença de 7 (sete) a 12 (doze) meses, até 2 (dois) períodos de visita 
que, somados, não deverão ultrapassar 5% (cinco por cento) do prazo total dos dias da 
licença; 
III - para os períodos de licença de 13 (treze) a 18 (dezoito) meses, até 3 (três) períodos de 
visita que, somados, não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) do tempo total dos dias da 
licença; 
IV - para os períodos de licença de 19 (dezenove) a 24 (vinte e quatro) meses, até 4 (quatro) 
períodos de visita que, somados, não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) do tempo total 
dos dias da licença. 
§5º - O período de visita deverá ser solicitado para a Administração do Clube com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias. 
§6º - Para cada período de visita solicitado, o Associado deverá realizar o pagamento do valor 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade vigente. 
§7º - Durante o período de visita, o Associado terá todos os direitos e deveres de associado 
restabelecidos, incluindo a participação em atividades, eventos, apresentação de convidados, 
utilização dos serviços oferecidos dentre outros, mediante inscrição ou pagamento de taxa 
conforme estabelecidos na Previsão Orçamentária vigente.” 

 
686ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 25 de junho de 2018. 
 
 
 

Célio Cássio dos Santos 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Claudio Vita Neto 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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