
 

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE 
Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1086 – Aflitos 

CEP: 52050-020 – Recife – PE 

Fone / 55 (81) 3243-7600 

www.nautico-pe.com.br 

RESOLUÇÃO CONJUNTA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO E DA DIRETORIA 

EXECUTIVA N° 01/2018, QUE DISPÕE 

SOBRE A INSTALAÇÂO E USO DO SETOR 

DAS CADEIRAS NO ESTÁDIO ELÁDIO DE 

BARROS CARVALHO, APÓS SUA 

REABERTURA. 

 

O Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva do Clube Náutico Capibaribe, tendo em vista o 

parágrafo único, do art. 16 do Regimento Interno, nos termos das Resoluções Conjuntas nos 01/2016 e 

01/2017, atendendo a decisão da Assembleia Geral de Sócios, realizada em agosto de 2016, estabelecem 

as normas gerais para uso do setor de cadeiras cativas do Estádio Eládio de Barros Carvalho (Estádio 

dos Aflitos), que passa por processo de reestruturação e reforma, o que fazem nos seguintes termos: 

 

Art. 1°. Os associados, ou não, que tenham firmado com o Clube Náutico Capibaribe, contrato de direito 

de uso, ou assemelhados, do antigo Setor de Cadeiras do Estádio dos Aflitos, até o encerramento das 

suas atividades no ano de 2013, tem o direito de preferência de aderirem ao Termo de Adesão (Anexo 

A desta Resolução) para a utilização das novas cadeiras que serão instaladas naquele Setor. 

 

§ 1°. As pessoas que se enquadrem na hipótese prevista no caput deste artigo, para aderirem ao Termo 

de Adesão, bastam pagar as taxas de novo cadastramento e da contribuição para reforma do Estádio. 

 

§ 2°. A contar da data de 02 de abril de 2018, as pessoas que se enquadrem na hipótese prevista no caput 

deste artigo terão 15 (quinze) dias para se valer do direito previsto no caput deste artigo. Após este prazo, 

os valores para recadastramento e contribuição para a reforma serão acrescidos em 25%, em relação ao 

valor original disposto na presente Resolução, sujeitos ainda a disponibilidade de assento, até a data 

limite de 31.12.2018. 

 

§ 3°. O Termo de Adesão (Anexo A) é o único instrumento que irá prescrever os direitos e obrigações 

entre as Partes, nos termos do modelo constante no anexo “A”, sendo este tacitamente aceito pelas Partes 

com o pagamento das taxas previstas no § 1° do presente Artigo. 

 

Art. 2°. As pessoas que não se enquadrem na hipótese prevista no caput do artigo 1º  poderão adquirir o 

direito de uso das cadeiras do Estádio dos Aflitos, limitado a quantidade restante de espaços no referido 

setor, levando em conta o direito de preferência previsto no artigo 1°. 

 

Parágrafo único. O modelo do Termo de Adesão em anexo ao presente instrumento será utilizado para 

todos os casos de direito de uso das cadeiras. 
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Art. 3°. O período do direito do uso da cadeira corresponde ao ano civil, com exceção de 2018, que se 

iniciará com a reabertura do Estádio dos Aflitos. 

 

§1°. O direito de uso deverá ser renovado, por um período mínimo de um ano, e o valor será definido 

pela Diretoria Executiva, que não poderá ser maior do que dois salários mínimos. 

 

§2°. O prazo para renovação poderá ocorrer até a dia de 10 de janeiro de cada ano, sendo certo que após 

esse prazo, a cadeira poderá ser utilizada para aluguel para jogos avulsos para qualquer interessado. 

 

§3°. Ocorrerá a perda de direito de uso da cadeira, caso o adquirente deste não pague a renovação pelo 

segundo ano consecutivo, até 10 de janeiro. 

 

Art. 4°. O setor das cadeiras será dividido em 03 (três) áreas e o adquirente poderá escolher, dentro da 

disponibilidade de áreas existentes, em que local poderá se valer do seu direito de uso, atendidos os 

requisitos previstos no Termo de Adesão a ser firmado e na presente Resolução Conjunta nº 01/2018.  

 

§ 1°. A Diretoria Executiva poderá, ao seu exclusivo critério, realizar a cessão de uso de assentos 

específicos, devendo o adquirente do direito de uso pagar uma quantia para esse fim, tendo o direito de 

gravar o seu nome no assento, durante o período de vigência do contrato. 

 

§ 2°. As pessoas previstas no artigo 1° tem a preferência na escolha das áreas definidas no mapa de 

assentos, constante no anexo “B”, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar de 02 de abril e 2018. 

 

Art. 5°. A diretoria executiva cobrará os seguintes valores, nos anos de 2017 e 2018, para que o 

associado, ou não, possa ter acesso e utilizar o setor de cadeiras, a saber: 

 

I - Recadastramento, para quem comprovar ser detentor do direito de uso de cadeiras antes da reabertura: 

R$ 100,00; 

II – Taxa destinada à reforma, específica para os antigos usuários: R$ 970,00; 

III - Contratação do direito de uso de cadeira e taxa para reforma: R$ 3.000,00; 

IV – Taxa de direito de uso de cadeira específica, com a gravação do nome do usuário: R$ 1.500,00; 

V – Taxa de manutenção e conservação anual do direito de uso para o ano de 2019: R$ 1.200,00 para 

usuários associados e R$ 1.500,00 para usuários não associados. 

 

§ 1°. As taxas acimas poderão ser reajustadas pela Diretoria Executiva, mediante Resolução no ano 

anterior ao exercício da cobrança.  
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§ 2°. O não pagamento das importâncias previstas neste artigo, em data a ser fixada e publicada no site 

oficial do clube Náutico Capibaribe, poderá sujeitar o Usuário ao pagamento da importância em atraso, 

acrescida de multa de mora de 02% (dois por cento) e jutos de mora de 01% (um por cento) ao mês, pro 

rata die, corrigida monetariamente com base na variação do IGPM.  

 

§ 3°. As taxas de Recadastramento, Transferência e Reativação do direito de acesso, poderão ser 

isentadas pela Diretoria Executiva por conveniência e oportunidade. Já as taxas de Manutenção e 

Conservação e Aquisição do direito de acesso ao Setor de Cadeiras só poderão ser isentadas por prévia 

aprovação do Conselho Deliberativo, após  requerimento da Diretoria Executiva. 

 

§ 4°. As receitas provenientes das hipóteses previstas nos incisos I a V acima, ao menos até julho de 

2018, serão exclusivamente destinadas às obras de requalificação do Estádio dos Aflitos, ficando sob a 

análise do Conselho Fiscal. 

 

§ 5°. Após a reabertura dos Aflitos, os valores previstos nos incisos III e IV poderão ser acrescidos a 

critério da Diretoria Executiva. 

 

Art. 6°. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife, 26 de março de 2018. 

 

 

Gustavo Henrique Vasconcelos Ventura 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

Evaldson Edno Rosendo Melo 

Presidente Executivo do Clube Náutico Capibaribe 


