NORMATIZAÇÃO DA EMISSAO DE CONVITES
NR: AEC 001/2014
1. OBJETIVO
Normatizar a EMISSÃO DE CONVITES do Acesita Esporte Clube tendo como base o estatuto do AEC.
ESTATUTO
CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS EM GERAL
Art.19º - São direitos dos sócios, quando em dia com as obrigações financeiras e sociais para com o AEC:
a) Freqüentar juntamente com seus dependentes todas as dependências do AEC, obedecidas às restrições
estatuárias e os regimentos internos;
b) Adquirir 12 (doze) convites a título gratuito, anualmente, para convidados residentes fora da região
Metropolitana do Vale do Aço (Cel. Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo), ficando os convites
excedentes com valores estipulados pela Diretoria do AEC;
c) Adquirir 4 convites durante o ano para convidados residentes na região Metropolitana do Vale do Aço, exceto
Timóteo, (Cel. Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso), com valores correspondendo ao mínimo de 15% do
valor do condomínio a ser definido pela diretoria.
§ 1º - O convidado do vale do aço só poderá estar nesta condição 4 vezes durante o ano, independente de quem
o convidar. Este controle será feito através do nº do CPF fornecido na emissão do convite.

2. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de fazer cumprir esta norma é do Presidente do AEC e Diretoria.
3. EXECUÇÃO
3.1- Convites para residentes fora da região Metropolitana do Vale do Aço (Cel. Fabriciano,
Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo)
3.1.1- É direito do sócio proprietário ou cônjuge, adquirir 12 (doze) convites a título gratuito, anualmente, para
convidados residentes fora da região Metropolitana do Vale do Aço.
a) Os convites com documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço, são gratuitos, até o limite de 12 (doze).
b) Para convites sem documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço no ato da emissão, o sócio assinará autorização de débito, cujo valor do convite
será de 30% do condomínio por dia.
c) Sendo comprovada a residência no prazo de 5 dias úteis, o valor não será cobrado. Caso
contrário, o valor dos convites será debitado na cota do sócio proprietário , conforme
autorização expressa.
3.1.2- É direito do sócio proprietário adquirir convites que excedam os 12 (doze) que são gratuitos
anualmente, para convidados residentes fora da região Metropolitana do Vale do Aço, condicionado
ao pagamento dos convites.
a) Para convites com documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço, o valor do convite é 10% do condomínio por dia.
b) Para convites sem documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço no ato da emissão, o valor do convite será de 30% do condomínio por dia. O sócio
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assinará autorização de cobrança da diferença de valor dos convites, além do pagamento no
ato da emissão ou autorização de débito na cota do valor normal.
c) Sendo comprovada a residência no prazo de 5 dias úteis, o valor da diferença não será
cobrado. Caso contrário, a diferença de valor dos convites será também debitada na cota do
sócio proprietário, conforme autorização expressa.
3.2- Convites para residentes na região Metropolitana do Vale do Aço , exceto Timóteo, (Cel.
Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso).
Os sócios proprietários poderão adquirir até 4 convites durante o ano para convidados residentes na
região Metropolitana do Vale do Aço (Cel. Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso) , exceto Timóteo.
a) Para convites com documento de comprovação de residência na região Metropolitana do Vale
do Aço (exceto, Timóteo), o valor do convite é 15% do condomínio por dia.
b) Para convites sem documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço no ato da emissão, exceto Timóteo , o valor do convite será de 30% do
condomínio por dia. O sócio assinará autorização de cobrança da diferença de valor dos
convites, além do pagamento no ato da emissão ou autorização de débito na cota do valor
normal.
d) Sendo comprovada a residência dos convidados no prazo de 5 dias úteis, será cobrado o valor
normal dos convites. Caso contrário, a diferença de valor dos convites será também debitada
na cota do sócio proprietário, conforme autorização expressa.
3.3. Convite família
Esta modalidade de convite se destina a sócios que têm um grande número de familiares que permanecem por
muito tempo na cidade, tal como férias. Este convite é reservado para filho(a), genro, nora, neto(a), pai, mãe,
sogro(a), irmão(ã), sobrinho (a), primos.
Para retirar o convite família é necessário que o convidado resida fora da região Metropolitana do Vale do Aço.
Nota: convidados residentes na região Metropolitana do Vale do Aço não têm direito a convite família.
a) Para convites com documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do Vale do
Aço, o valor para o período de 30 dias vai variar de acordo com o nº de pessoas.
I. Até 5 pessoas = 1 taxa de condomínio
II. De 6 a 10 pessoas = 2 taxas de condomínio
III. De 11 a 15 pessoas = 3 taxas de condomínio
b) Para convites sem documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do Vale do
Aço no ato da emissão, o valor para o período de 30 dias vai variar de acordo com o nº de pessoas.
I. Até 5 pessoas = 2 taxas de condomínio
II. De 6 a 10 pessoas = 4 taxas de condomínio
III. De 11 a 15 pessoas = 6 taxas de condomínio
c) Sendo comprovada a residência dos convidados no prazo de 5 dias úteis, será cobrado o valor normal do
convite família (item “a”). Caso contrário, a diferença entre a valor do convite família sem comprovante
de residência e o valor do convite família com comprovante, será também debitado na cota do sócio
proprietário, conforme autorização expressa.
3.4. Convite especial
Esta modalidade de convite se destina para filho(a), pai, mãe e sogro(a).
Para retirar o convite especial é necessário que o convidado resida fora da região Metropolitana do Vale do Aço.
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a) Os convites com documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço, são gratuitos, até o limite de 15 (quinze) dias corridos.
b) Para convites sem documento de comprovação de residência fora da região Metropolitana do
Vale do Aço no ato da emissão, o sócio assinará autorização de débito, cujo valor do convite
será de 30% do condomínio por dia por convidado.
c) Sendo comprovada a residência no prazo de 5 dias úteis, o valor não será cobrado. Caso
contrário, o valor dos convites será debitado na cota do sócio proprietário, conforme
autorização expressa.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Sugestão de comprovante de endereço: carteira de clube, carteira de estudante, conta de água, luz ou
telefone; contra cheque, cracha de trabalho, talão de cheques, internet, etc.
b) O sócio proprietário ou cônjuge poderão autorizar seus dependentes a solicitarem a emissão de convites.
Neste caso, o dependente deverá ser autorizado pelo sócio proprietário ou pelo cônjuge,
preferencialmente de forma expressa (ex: via email).
c) Para comodidade e agilidade, os impressos estarão disponíveis no site do AEC podendo o sócio imprimir,
preencher e levar na secretaria com todas as informações solicitadas.
d) Convites retirados na portaria, o pagamento só poderá ser feito com débito na cota.
e) A veracidade das informaçoes são de inteira responsabilidade do sócio proprietário ou cônjuge.
Informações falsas, adulteração de documentos e/ou facilitar a entrada de pessoas não associadas sem
convites, será considerado falta gravíssima, passível de punição nos termos do Código de Ética e
Disciplina.
f) O AEC se reserva o direito de verificar estas informações posteriormente, principalmente quando não há
comprovação de residência do convidado.
g) Para menores de 14 anos, não é obrigatória a apresentação do CPF. Qualquer documento, como por
exemplo, CI, carteira de estudante, certidão de nascimento, etc..., será válido.
h) Crianças abaixo de 6 anos não pagam convites.
i) O AEC aceitará denúncia, inclusive anônima, de supostos convidados que não se enquadram nesta
norma, ficando a cargo do sócio proprietário esclarecer a denúncia diante da Comissão Disciplinar.
j) Resumo das condições e valores:
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NORMA PARA CONVITES AEC
Com comprovante
de endereço

Tipo de convite
Residentes fora da região MVA, limitado a
12 convites por cota por ano.
Residentes fora da região MVA (acima do
limite de 12 convites por ano)
Residentes na região MVA (exceto Timóteo),
limitado a 4 convites por cota por ano. Cada
convidado poderá frequentar o AEC até 4
vezes por ano.
Convite Família: para residentes fora da
região MVA.
Convite Especial: filho(a), pai, mãe e
sogro(a), residentes fora da região MVA,
limitado a 15 (quinze) dias consecutivos.

Gratuito

Sem comprovante
de endereço
30% do condomínio por
pessoa por dia

10% condomínio por pessoa
por dia

30% do condomínio por
pessoa por dia

15% condomínio por pessoa
por dia

30% do condomínio por
pessoa por dia

Nº de pessoas
- Até 5 = 1 condomínio
- 6 a 10 = 2 condomínios
- 11 a 15 = 3 condomínios
Gratuito

Nº de pessoas
- Até 5 = 2 condomínios
- 6 a 10 = 4 condomínios
- 11 a 15 = 6 condomínios
30% do condomínio por
pessoa por dia

Nota: se comprovada a residência dos convidados, no prazo de 5 dias úteis, o valor extra dos convites não
será debitado. Caso contrário, a diferença entre o valor do convite sem comprovante de endereço e o valor
com comprovante de endereço, será debitado na cota do sócio, conforme autorização expressa. O AEC se
reserva o direito de verificar estas informações posteriormente, principalmente quando não há
comprovação de residência.
Esta norma foi aprovada pelo conselho diretor em 22/09/2017 e entra em vigor a partir desta data.
Timóteo, 11 de outubro de 2017.

PRESIDENTE
Marcio Aparecido Faioli Lima

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Rildo Jose De Almeida

Alterações
Rev.1 - 22/09/2017
Complementação 1. OBJETIVO
3. EXECUÇÃO
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
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CONVITE INDIVIDUAL (residentes fora da região Metropolitana Vale do Aço)
1-IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO
Nome sócio proprietário/cônjuge: _______________________________________________
Número da cota:_____________
2-IDENTIFICAÇÃO DO CONVIDADO
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____-___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____-___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Nome completo:________________________________________CPF_ ___.____.____-___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Endereço completo:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Telefone com DDD - Fixo: (____) ________________ Celular: (____) ________________
3- PERÍODO E VALOR
Período do convite: ____/_____/_____ a _____/_____/______
Nº de dias: _______ Nº convites (12 gratuitos/cota/ano): _____ Valor unitário convite: R$_______
Valor total: R$________
Forma de pgto: (___)Dinheiro (___)Débito na Cota
(___)cheque N°: __________ Banco:___________
NOTA: a veracidade das informaçoes são de inteira responsabilidade do sócio proprietário ou cônjuge.
Informações falsas, adulteração de documentos e/ou a introdução de pessoas não associadas sem
convites, será considerado falta gravíssima, passível de punição nos termos do Código de Ética e
Disciplina. O AEC se reserva o direito de verificar estas informações posteriormente, principalmente
quando não há comprovação de residência.
OBS: para convites retirados na portaria, o pagamento só poderá ser feito com débito na cota.

Timóteo, _____/________/_______

__________________________________
Assinatura do Sócio proprietário/cônjuge
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CONVITE INDIVIDUAL (residentes na região Metropolitana Vale do Aço – exceto Timóteo)
1-IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO
Nome sócio proprietário/cônjuge: _______________________________________________
Número da cota:_____________
2-IDENTIFICAÇÃO DO CONVIDADO
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Nome completo:________________________________________CPF____.____.____ -___
Endereço completo:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Telefone com DDD - Fixo: (____) ________________ Celular: (____) ________________
3- PERÍODO E VALOR
Período do convite: ____/_____/_____ a _____/_____/______
Nº de dias: _______ Nº convites: _____ Valor unitário convite: R$_______
Valor total: R$________
Forma de pgto: (___)Dinheiro (___)Débito na Cota
(___)cheque N°: __________ Banco:___________
NOTA: a veracidade das informaçoes são de inteira responsabilidade do sócio proprietário ou cônjuge.
Informações falsas, adulteração de documentos e/ou a introdução de pessoas não associadas sem
convites, será considerado falta gravíssima, passível de punição nos termos do Código de Ética e
Disciplina. O AEC se reserva o direito de verificar estas informações posteriormente, principalmente
quando não há comprovação de residência.
OBS: para convites retirados na portaria, o pagamento só poderá ser feito com débito na cota.

Timóteo, _____/________/_______

__________________________________
Assinatura do Sócio proprietário/cônjuge
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CONVITE FAMÍLIA
1-IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO
Nome sócio proprietário/cônjuge: _______________________________________________
Número da cota:_____________
2-IDENTIFICAÇÃO DOS CONVIDADOS
1-Nome:________________________________________________Parentesco:________
2-Nome:________________________________________________Parentesco:________
3-Nome:________________________________________________Paren tesco:________
4-Nome:________________________________________________Parentesco:________
5-Nome:________________________________________________Parentesco:________
3-DOCUMENTO APRESENTADO
Convidado 1- _______________________________________________________________
Convidado 2- _______________________________________________________________
Convidado 3- _______________________________________________________________
Convidado 4- _______________________________________________________________
Convidado 5- _______________________________________________________________
4- PERÍODO E VALOR
Período do convite: ____/_____/_____ a _____/_____/______
Valor do condomínio: R$_________ Nº de condomínios: _______
Valor total (valor do condomínio X nº de condomínios): R$________
Forma de pgto: (___)Dinheiro (___)Débito na Cota
(___)Cheque N°: __________ Banco:___________
NOTA: a veracidade das informaçoes são de inteira responsabilidade do sócio proprietário ou
cônjuge. Informações falsas, adulteração de documentos e/ou a introdução de pessoas não
associadas sem convites, será considerado falta gravíssima, passível de punição nos termos do
Código de Ética e Disciplina. O AEC se reserva o direito de verificar estas informações
posteriormente, principalmente quando não há comprovação de residência.
OBS: para convites retirados na portaria, o pagamento só poderá ser feito com débito na cota.
Timoteo, _____/________/_______
_________________________________
Assinatura do Sócio proprietário/cônjuge

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EXTRA NA COTA (convites sem comprovante de endereço)
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Eu, ......................................................., sócio proprietário /cônjuge da cota............,
autorizo o AEC a debitar na referida cota, o valor extra abaixo, caso não seja comprovado o
endereço de meus convidados, no prazo de 5 dias úteis a contar desta data.
O AEC se reserva o direito de verificar as informações posteriormente, principalmente quando não
há comprovação de residência.
Tipo de convite

1- (

) Convite gratuito - residente fora da região Metropolitana do Vale do Aço
(limitado a 12 por ano)
a. Quant. de convites sem comprovante de endereço: ...........................
b. Dif. por convite (s/ comprovante – c/ comprovante): R$.......................
Valor total a ser debitado (a X b):

2- (

R$.......................

) Convite não gratuito - residente fora da região Metropolitana do Vale do Aço
a. Quant. de convites sem comprovante de endereço: ...........................
b. Dif. por convite (s/ comprovante – c/ comprovante): R$.......................
Valor total a ser debitado (a X b):

3- (

R$.......................

) Convite não gratuito - residente na região Metropolitana do Vale do Aço
a. Quant. de convites sem comprovante de endereço: ...........................
b. Dif. por convite (s/ comprovante – c/ comprovante): R$.......................
Valor total a ser debitado (a X b):

4- (

R$.......................

) Convite família - residente fora da região Metropolitana do Vale do Aço
a. Até 5 pessoas (1 condomínio):
R$......................(___)
b. De 6 a 10 pessoas (2 condomínios):

R$......................(___)

c. De 11 a 15 pessoas: (3 condomínios): R$......................(___)
Valor total a ser debitado:

R$.......................

Timóteo, ............., de ..................................., de.................

_________________________________
Assinatura do Sócio proprietário/cônjuge
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Check list para emissão de convites
1- Perguntar ao sócio se os convidados são residentes na região Metropolitana do
Vale do Aço, exceto Timóteo (Cel. Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso) ou
fora da região.
2- Se os convidados são residentes fora da região Metropolitana do Vale do Aço:
Verique se há convites gratuitos na cota do sócio (limitado a 12
convites/cota/ano) e informe ao sócio.
Pergunte se os convidados têm comprovante de endereço.
Esclareça que se não tem comprovante de endereço, os convites serão
emitidos, mas em condições diferenciadas (explique as condições).
Caso os comprovantes sejam apresentados até 5 dias úteis, não haverá
cobrança extra.
Após os esclarecimentos, preencher os formulários e solicitar a assinatura
do sócio.
3- Se os convidados são residentes na região Metropolitana do Vale do Aço, exceto
Timóteo:
Pergunte se os convidados têm comprovante de endereço.
Esclareça que se não tem comprovante de endereço, os convites serão
emitidos, mas em condições diferenciadas (explique as condições).
Caso os comprovantes sejam apresentados até 5 dias úteis, não haverá
cobrança extra.
Após os esclarecimentos, preencher os formulários e solicitar a assinatura
do sócio.
4- Convite Família, aplica-se apenas a convidados residentes fora da região
Metropolitana do Vale do Aço:
Pergunte se os convidados têm comprovante de endereço.
Esclareça que se não tem comprovante de endereço, os convites serão
emitidos, mas em condições diferenciadas (explique as condições).
Caso os comprovantes sejam apresentados até 5 dias úteis, não haverá
cobrança extra.
Após os esclarecimentos, preencher os formulários e solicitar a assinatura
do sócio.
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