
TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente documento, eu____________________________________ sócio(a) cotista do Clube Náutico de 

Sete Lagoas, cota nº _______ declaro que assumo total responsabilidade, civil e criminal, com o comportamento 

dos(as) convidados(as):

● Nome: Identidade: 

Endereço:

● Nome: Identidade: 

Endereço:

● Nome: Identidade: 

Endereço:

● Nome: Identidade: 

Endereço:

Que foi(foram) por mim convidados(as) a comparecer ao Clube Náutico de Sete Lagoas, no período para o dia 
_____/______/_______.

Tal responsabilidade, encontra-se de acordo com as normas estatutárias vigentes deste Clube, inseridas no 
artigo 10, nas letras b) ,d), e), f), h), i), j) e k).

CAPÍTULO TERCEIRO
DOS DEVERES E DIREITOS DOS SÓCIOS

Art. 10 – São deveres dos sócios:
a) Pagar com pontualidade as contribuições e taxas fixadas pela Diretoria Executiva;
b) Acatar as resoluções da Diretoria Executiva e as de seus representantes;
c) Desempenhar-se com a máxima diligência no cargo a que for eleito e empossado;
d) Cooperar para o desenvolvimento do Clube, seu progresso e disciplina;
e) Manter, nas dependências do Clube, conduta sensata, pautada nos princípios da dignidade e da solidariedade;
f) Tratar com urbanidade os consórcios, conselheiros, diretores e empregados do Clube, contribuindo para boa 

ordem dos serviços da entidade;
g) Exibir, sempre que lhe for exigido, a carteira social, de identidade e/ou comprovantes das contribuições e taxas a 

que estiver obrigado;
h) Não concorrer para desprestígio do Clube, nem permitir que outros o façam, defendendo-o sempre;
i) Pugnar direta ou indiretamente pelo engrandecimento moral e material do Clube, prestando-lhe toda a cooperação 

ao seu alcance;
j) Ressarcir todo e qualquer dano ou prejuízo causado ao patrimônio do  Clube quer pessoalmente, pro seus 

dependentes ou por seus convidados;
k) Evitar dentro do Clube, qualquer manifestação de caráter religioso, racial ou político;

Parágrafo único: Para a prática de esportes ou atividades físicas nas instalações do Clube, os sócios, seus 
dependentes e convidados, deverão observar os cuidados necessários para evitar acidentes e lesóes, além de 
precaver-se contra eventuais restrições médicas, de sua inteira responsabilidade, cientes de que o Clube somente 
dispõe de recursos e instalações para procedimentos emergenciais de enfermagem

Por ser verdade, firmo o presente termo, para os devidos fins de Direito.

Sete Lagoas MG, _________ de ____________________ de ________.

_____________________________________________
OBS: Assinatura igual da Carteira de Identidade
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