
 

 
 

REGULAMENTO PARA ASSOCIADO COMUNITÁRIO – 2020 

 

• Os interessados nas vagas de Associado Comunitário podem ser indicados a qualquer tempo por 

Associados Titulares Efetivos (funcionários do Banco do Brasil na ativa ou aposentados); ou por 

Associados Titulares das demais categorias, desde que tenham no mínimo 1 ano de Associação e 

estejam adimplentes com o Clube no momento da indicação....................................................... 

 

• As vagas para Associado Comunitário são limitadas e podem ser encerradas a qualquer tempo, a 

critério do Conselho de Administração. 

 

• Serão permitidas até 10 indicações, incluindo as feitas anteriormente. As indicações anteriores de 

associados que tenham se desligado do Clube poderão ser repostas. 

 

• Somente o associado titular poderá retirar, na Secretaria Geral, a ficha proposta para filiação de 

Associado Comunitário. 

 

• O valor da taxa de admissão é de 1 mensalidade do plano escolhido: R$ 463,00 (familiar) ou          

R$ 310,00 (individual). No entanto, em caráter promocional e por tempo limitado, essa taxa está 

isenta para novas adesões (pessoas que nunca se filiaram ao Clube). 

 

• No plano familiar são considerados dependentes: cônjuge e filhos com até 29 anos. 

 

• O interessado deverá comprovar renda familiar maior que R$ 6.945,00 para o plano familiar; e 

renda maior que R$ 4.650,00 para o plano individual. 

 

 

Documentos necessários: 

 

• Cópia do RG (não é válida a CNH) e do CPF do candidato a associado 

 

• Cópia da Certidão de Casamento, Certidão Marital ou Contrato de União Estável (emitido por 

Cartório) 

 

• 1 cópia do hollerith e do devido registro em carteira; ou Decore e Declaração do Imposto de Renda 

no caso de profissionais autônomos; 

 

• 1 cópia do RG ou Certidão de Nascimento ou dos filhos e cônjuge 

 

• 1 foto (3x4) de cada pessoa; 

 

• Pesquisa cadastral (será providenciada pela AABB, porém a despesa com essa pesquisa ficará a 

cargo do interessado na filiação); Valor: R$ 33,00 para o titular; R$ 33,00 para o cônjuge; e R$ 17,00 

por dependente maior de 18 anos. 

 

 

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Geral nos telefones 5511-9555 - ramais 

2022 / 2023 (terça a sexta, das 11h às 20h; sábado e domingo, das 09h às 18h; feriado das 10h às 

17h). E-mail: secretaria@aabbsp.com.br 


