
PERGUNTAS FREQUENTES

1. COMO FAÇO PARA SER ASSOCIADO DA SEP?
Para se associar à SEP você deve comparecer ao Departamento de Cobrança do clube 
munido dos seguintes documentos:
• Titular: cópias do RG e CPF, certidão de casamento ou união estável, comprovante de 
residência e uma foto 3x4;
•Dependentes: cópias do RG ou certidão de nascimento e uma foto 3x4 para maiores de 
cinco anos.
* A solicitação deverá ser previamente aprovada e homologada pelo Departamento de 
Sindicância.

2. SE EU NÃO FOR ASSOCIADO, POSSO USUFRUIR DO 
CLUBE?
A utilização das dependências do clube, inclusive esportivas, é privativa para associados 
e seus dependentes. Os não associados somente podem ingressar nas dependências do 
clube mediante convite de um associado e o pagamento da respectiva taxa e poderão, 
somente, visitar a sede social e dependências e utilizar os serviços de lanchonetes e 
restaurantes.

3. É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO EXAME MÉDICO 
PARA USO DAS PISCINAS?
Sim, conforme regulamento o uso da piscina somente será liberado após a realização do 
exame médico, válido por 3 meses.

4. SOU ATLETA, POSSO TREINAR OU SER MEMBRO DE 
EQUIPE DA SEP?
Não é permitido que atletas não associados treinem nas dependências esportivas do 
clube sem participarem do processo seletivo prévio e ingressarem como militante. 
Nosso Departamento de Esportes Não Profissionais está à disposição para prestar mais 
esclarecimentos e detalhamentos a respeito dos processos seletivos, modalidades e 
categorias esportivas nas quais é permitida a participação de atletas não associados.

5. É POSSÍVEL REALIZAR UM EVENTO NO CLUBE? UMA 
FESTA DE CASAMENTO, POR EXEMPLO?
Sim. É possível realizar a locação de dependências específicas do clube, como o 
Restaurante Jardim Suspenso, o Terraço Palestra Italia e outras (churrasqueira, 
ginásio de esportes, etc.), para a realização de eventos, desde que não interfiram 
na agenda do clube. Favor entrar em contato com pelo e-mail: 
eventos@palmeiras.com.br

6. O PALMEIRAS REALIZA PROJETOS ESPORTIVOS 
INCENTIVADOS? COMO POSSO APOIÁ-LOS?
A SEP possui projetos aprovados e em fase de captação de recursos. Os patrocínios são 
efetivados na forma de renúncia fiscal de IR (Imposto de Renda) ou de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ou seja, a Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 
(conforme o caso) pode destinar parte dos valores ao desenvolvimento do esporte 
nacional e divulgar sua marca junto ao Palmeiras.

Para apoiar os projetos do clube, entre em contato com o clube pelo e-mail 
lie@palmeiras.com.br

7. QUAL É O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE?
Terça a sexta-feira:  das 6h às 23h
Sábados, domingos e feriados:  6h às 19h

Durante a quarentena os horários de funcionamento são:
Terça a sexta-feira: 8h às 20h
Sábados, domingos e feriados: 7h às 17h

8. MEU FILHO PODE ENTRAR EM CAMPO COMO 
MASCOTE COM OS JOGADORES EM JOGOS OFICIAIS?
Durante a quarentena os jogos com presença de torcida não estão permitidos. Após este 
período divulgaremos o processo de cadastro para esta ação.


