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Decisões do Conselho Diretor em Reunião de 16/08/2018
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA
PARA A PRÁTICA DO GOLFE
Atendendo determinações dos parágrafos 1,o 2,o e 3o do
o
artigo 8o e considerando o parágrafo 1odo artigo 44, dos
Estatutos do Clube, o Conselho Diretor em reunião
realizada no dia 16/08/2018, revogou a isenção do
pagamento de taxa para a prática do golfe e, em
decorrência disso, enquanto não houver golfistas
inscritos nos moldes do § 2º do artigo 8º do Estatuto, foi
fixada nova tabela com as taxas de GREEN FEE
exclusivamente para Associados, prorrogado para

01/01/2019.

ESTATUTO DO CLUBE
Artigo 8°. - A simples condição de proprietário de qualquer
dos Títulos obriga seu titular ao pagamento de todas as
obrigações pecuniárias ou quaisquer outras
responsabilidades civis assumidas pelo associado, bem como
por seus respectivos dependentes ou convidados, perante o
CLUBE ou seus comodatários ou concessionários, tais como
taxas de conservação e manutenção de patrimônio, fixadas
pelo Conselho Diretor, independentemente da aceitação de
seu detentor como associado.
Parágrafo 1º. As taxas extraordinárias serão iguais para todas
as série de Títulos.
Outrossim, haverá cobrança de taxa departamental
suplementar individual, que não se confunde com as taxas
extraordinárias, para os praticantes de golfe, que também
será instituída pelo Conselho Diretor.
Parágrafo 2º. A utilização do campo de golfe e dependências a
ele relacionadas, ressalvado o que vem abaixo, será exclusiva
dos Associados inscritos para tal modalidade esportiva,
obrigados ao pagamento da taxa suplementar retro referida.
Parágrafo 3º. O Conselho Diretor expedirá normas
regulamentares para o Departamento de Golfe, admitindo a
prática deste esporte por convidados, pagando taxa que for
genericamente fixada. A prática de competições terá
disciplina própria, fixada, a cada caso, pelo Comitê Executivo.
Artigo 44 - Os Órgãos do CLUBE são os seguintes:
I - Assembléia Geral;
II - Conselho Diretor, do qual faz parte o Comitê Executivo; e
III - Conselho Fiscal, se instalado pela Assembléia Geral.
Parágrafo 1º Os Associados não respondem, ainda que
subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pelo CLUBE,
mesmo que, no caso de membros do Conselho Diretor,
incluindo o Comitê Executivo, e do Conselho Fiscal, em virtude
de ato regular de gestão e dentro de suas competências
estatutárias. Entretanto, os citados membros respondem
civilmente junto ao CLUBE quando agirem com dolo, violação da
Lei ou do Estatuto Social.

SOMENTE PARA SÓCIOS
A partir de 1/10/2018

GREEN FEE MENSAL
R$ 422,00/mês
GREEN FEE TRIMESTRAL
R$ 1.050,00 (em até 3x de R$ 350,00)
GREEN FEE SEMESTRAL
R$ 1.740,00 (em até 6x de R$ 290,00)
GREEN FEE ANUAL
R$ 2.904,00 (em até 12x de R$ 242,00)
O golfista poderá optar por um dos planos acima que melhor
atendê-lo na prática do esporte em nosso campo.

GRUPO FAMILIAR
Com base na tabela acima, para grupos familiares (na mesma
Matrícula), serão concedidos os seguintes descontos:
1º GOLFISTA - 0% sobre a taxa escolhida;
2º GOLFISTA - 50% sobre a taxa escolhida;
3º GOLFISTA EM DIANTE - 75% sobre a taxa escolhida;
Associados antes de completarem 18 anos, estarão isentos
do pagamento

REGRAS GERAIS:
Ÿ CANCELAMENTO
Não será permitido o cancelamento do plano, exceto por
recomendação médica comprovada por atestado. Neste
caso, o valor do plano será adequado para o tempo de
efetivo uso. Por exemplo, se o plano for anual e cancelar no
sétimo mês, a readequação será para o somatório do plano
semestral mais uma taxa do plano mensal. Em havendo
saldo, o valor será ressarcido.

Ÿ GUARDA DA BOLSA, TACOS, CARRINHO E SAPATOS
A guarda, por parte do clube, da bolsa com os tacos, do carrinho
de puxar e do sapato para prática do golfe, permanece gratuita
para aqueles associados que aderirem a qualquer uma das taxas
do Green Fee Social: mensal, trimestral, semestral ou anual. Aos
demais Associados que optarem por utilizarem este serviço de
guarda, sem a adesão, deverão pagar o valor de R$ 75,00/mês
(prorrogado para 01/01/2019).

Ÿ OPÇÕES
Os associados que não desejarem optar por um dos planos
ao lado, assim como visitantes não associados, poderão
adquirir as demais modalidades e valores de GREEN FEE
EVENTUAL já existentes atualmente.
(veja valores no verso deste informativo).

VALORIZAÇÃO TÍTULOS
Ainda na mesma reunião, o Conselho Diretor definiu a
valorização do seu Clube, fixando o valor da venda de novos
títulos em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Desta forma, aqueles que optarem por nosso Clube o farão
pensando a longo prazo, seja para desfrutar o campo de
golfe, seja para as demais atividades aqui oferecidas.
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GREEN FEE EVENTUAL

LOCAÇÃO - GOLF CARTS

Valores da tabela vigente de inverno

9 buracos - sócios...............R$ 55,00
18 buracos - sócios ..............R$ 90,00
9 buracos - convidados...........R$ 60,00
18 buracos - convidados ..........R$ 110,00
Aluguel (1 dia) ..................R$ 165,00
Pacote (*na compra de seis carinhos o
sétimo é cortesia) ..................R$ 460,00

Green Fees - 18 buracos
Dias da semana

Até 13h30 Das 13h31
às 14h59

*A partir
das 15h

Terça

120,00

100,00

60,00

Quarta

120,00

100,00

60,00

Quinta

120,00

100,00

60,00

Sexta

120,00

100,00

60,00

Sábado

270,00

160,00

80,00

Domingo e Feriado 270,00

140,00

50,00

EQUACIONAMENTO DESPESAS
DEPARTAMENTO DE GOLFE

9 buracos - 50% do valor
* Para qualquer dia da semana, o preço (green fee) vigente
para o horário. A partir das 15h é único, não valendo para este
horário o desconto de 50% para 9 buracos.
Consulte valores para grupos:
Ÿ
Ÿ

Jogadores Juvenis de Terça à Sexta:
09 buracos - R$ 60,00 - 18 buracos - R$ 110,00
Green Fee especial para alunos Juvenis da Academia de Golfe.

TABELA DE PREÇOS SERVIÇOS/LOCAÇÕES
Bolas Driving..................................................R$

9,00

Bolas Driving - Pacote com 21 fichas............R$ 98,00
Fee Driving......................................................R$ 48,00
Fee Driving - Juvenil até 17 anos....................R$ 16,00
Anuidade armário...........................................R$ 213,00
Locação garagem de carrinho........................R$ 173,60
Locação Bolsa de Tacos 9 buracos.................R$ 50,00
Locação Bolsa de tacos 18 buracos................R$ 96,00
Locação de carrinho de mão para
bolsa de golfe.................................................R$ 30,00

Redução de despesas com:
Manutenção de casa de sapatos e casa de tacos;
Revisão de Plano de cargos e salários, visando
adequar distorções;
Ÿ Controle custos Grasstecno através de convênio
firmado com Associação;
Ÿ Rescisão do contrato com empresa Approach;
Ÿ Adequação de rateio de despesas vestiários com
centro de custos esportes;
Ÿ Adequação de rateio de despesas Grasstecno com
centro de custos sede;
Ÿ Adequação do Contrato da empresa Miyamura
Total Golfe Ltda.
Ÿ Redução de custos na compra de sementes inverno.
Ÿ
Ÿ

Investimentos:
Ÿ Compra de 200 rastelos para melhorar a
qualidade de nossas bancas;
Ÿ Revitalização do green de approach, incluindo
banca e path;
Ÿ Revitalização da banca do buraco 14;
Ÿ Readequação de vários trechos de path do campo
(buracos 2, 3, 7, 10 e 13).
Ÿ Conserto e/ou aquisição da máquina dispenser de
bolinhas no Driving Range, para maior controle e
aumento de receitas;
Ÿ Aquisição de 7.000 bolinhas para o Driving Range;
Ÿ investimento em baterias para Golf Carts e
consertos de equipamentos, incluindo manutenção
do campo (irrigação);
Ÿ Licitação para pavimentação com paver das pistas
do campo de golfe;
Ÿ Licitação para continuidade da pavimentação com
paver especial, dos fundos da piscina, até a
academia de golfe.

