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REGULAMENTO INTERNO 
 

O presente Regulamento Interno foi elaborado em consonância com o determinado 

no Item “b” do Art. 35 do Estatuto Social e tem por finalidade cumprir e fazer 

cumprir o Estatuto Social do Clube Comary, e visa, ainda, estabelecer normas e 

procedimentos para uso das dependências do Clube bem como, definir atribuições e 

responsabilizar atos de indisciplina. 

A obrigatoriedade do cumprimento das normas expressas neste Regulamento 

Interno será absoluta por parte dos Associados, de seus dependentes e de seus 

convidados aplicando-se também aos membros dos órgãos administrativos do Clube 

conforme definidos no Art. 14 do Estatuto Social do Clube Comary. 
 

CAPÍTULO I 

DA DIRETORIA 

Art. 1º - Todos os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos são 

responsáveis por cumprir e fazer cumprir este Regulamento Interno, bem como o 

Estatuto Social e todas as demais regras que regem esta Associação. 

Parágrafo Único – Caberá, também, ao Gerente Geral do Clube e, na sua 

ausência, ao seu substituto imediato, a função/autoridade para exigir dos associados, 

dos seus dependentes e dos seus convidados, o cumprimento do que estabelece este 

Regulamento Interno e as demais Normas Administrativas.  

Art. 2º - As reuniões da Diretoria Executiva serão convocadas pelo Presidente 

Executivo, em consonância com o estabelecido na alínea “e” do Art. 35 e Art. 38 do 

Estatuto Social. 
 

CAPÍTULO II 

DO INGRESSO NO QUADRO ASSOCIATIVO, E DAS TRANSFERÊNCIAS 

DE TÍTULOS.  

Art. 3º - As normas e procedimentos para ser admitido no Quadro Associativo do 

Clube Comary, serão estabelecidos pelo Conselho de Sindicância e Disciplina, 

respeitando-se as regras previstas no Estatuto Social.  

§ 1º - O candidato a Associado só poderá ter acesso às dependências do clube, 

na condição de Associado, após aprovação da proposta de admissão pelo Conselho 

de Sindicância e Disciplina.  

§ 2º - O pagamento referente a aquisição de Título de Associado só será 

efetuado, após aprovação da proposta de admissão pelo Conselho de Sindicância e 

Disciplina.  

§ 3º - Será fornecida, ao novo associado, cópia do Estatuto Social e do 

Regulamento Interno do Clube, devendo ele se comprometer a respeitá-los. 

Art. 4º - As transferências dos Títulos de Associados dar-se-ão com o 

preenchimento de modelo próprio emitido pelo Clube, obedecendo aos requisitos 

determinados pelo Conselho de Sindicância e Disciplina, respeitando-se as regras 

previstas no Estatuto Social. 
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CAPÍTULO III 

DO INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE 

Art. 5º - Para ter acesso às dependências do Clube é obrigatória a apresentação, pelo 

Associado e seus dependentes, da carteira social ou documento de identificação 

oficial fornecido pela Secretaria do Clube, na forma prescrita no inciso V do Art.12 

do Estatuto Social, não sendo permitido o uso de qualquer tipo de cópia como 

elemento identificador. 

§ 1º - Caso o Associado e/ou dependentes não estejam de posse da sua carteira 

social, devem comparecer à Secretaria para obter autorização especial de acesso às 

dependências do Clube, 

§ 2º - Todos os ocupantes de um mesmo veículo deverão exibir suas carteiras 

sociais. 

§ 3º - Todo e qualquer fornecedor de produtos e serviços que adentrarem as 

dependências do Clube deverá, obrigatoriamente, se identificar na Portaria do 

Clube. 

I - Caso haja necessidade de autorização para adentrar com veiculo, deverá ser 

anotada a placa, a empresa para a qual trabalha, o nome completo de todos os 

ocupantes, com documento de identificação. 

II - Deverá, ainda, ser anotado o horário de entrada e de saída, tanto do veículo 

quanto dos ocupantes, bem como qual o local em que será entregue a mercadoria ou 

prestado o serviço, além do nome do responsável pelo recebimento. 

III - Todos os dados acima serão anotados pelos porteiros, em formulário próprio 

que deverá ser entregue no final do expediente da portaria, na Secretaria do Clube, 

para fins de arquivamento.   

IV – As babás, os motoristas de associados e acompanhantes de portadores de 

necessidades especiais deverão utilizar pulseiras apropriadas, devendo se dirigir à 

secretaria do clube, a fim de se informar sobre as necessidades específicas, 

conforme o caso, recebendo todas as orientações não lhes sendo, em nenhuma 

hipótese, permitido utilizar as dependências do Clube, que não seja na função de 

babá e/ou acompanhante.  

Art. 6º - Cada Associado terá direito, mensalmente, de forma graciosa, a 2 (dois) 

convites, observadas as normas abaixo estabelecidas:  

a) Cada convite dá direito ao acesso de 02 (duas) pessoas, independente de sexo. 

b) Somente fará jus aos convites o Associado que esteja rigorosamente em dia 

com suas obrigações financeiras para com o Clube. 

c) Quando o convidado estiver acompanhado de filhos menores de 10 (dez) anos, 

este(s) não se computará (ão), no número de convites, desde que comprovado por 

documento de identificação oficial. 

d) Cada convidado somente poderá frequentar o Clube 02 (duas) vezes por mês, 

independente do título, devendo a Secretaria do Clube manter controle automático 

destes dados. 
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e) Os convites não serão cumulativos, ou seja, os não utilizados durante o mês 

não poderão ser utilizados nos meses seguintes. 

f) Nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março o número de convites, 

previsto neste artigo, será limitado a 01 (um). 

g) Os convidados somente poderão ingressar no Clube depois de preenchido o 

controle realizado pela Secretaria, mediante apresentação de documento, 

respondendo o Associado Titular pelos atos praticados por seus convidados, nas 

dependências do Clube. 

h) Além dos convites graciosos, os Associados farão jus a mais 2 (dois) convites 

mensais, pagos, nos termos das alíneas "a", "b", "c" e "d 

i) O Valor dos convites referidos na alínea "h" será o equivalente a 60% (sessenta 

por cento) da Contribuição Associativa em vigor. 

j) Os convites, quando não retirados pessoalmente, somente poderão ser retirados 

mediante autorização escrita, do Associado Titular ou dependentes autorizados, que 

ficará arquivada na Secretaria. 

k) Será vedada a entrada de qualquer veículo de convidado(s), no horário de 

funcionamento normal do clube.  

Art. 7º – Não será permitido o ingresso nas dependências do Clube de pessoas 

(associados ou não associados) portando qualquer tipo de arma, inclusive arma 

branca, independente de possuir, ou não, porte de arma. 

§ 1º - Este artigo não se aplica às autoridades policiais que estejam em serviço e 

quando acionadas.  

§ 2º - O Clube disponibilizará espaço para acautelar arma(s) a pedido do 

interessado e sob recibo emitido pela Secretaria do Clube.  

§ 3º - O descumprimento deste artigo implicará em penalidade de suspensão, 

quando se tratar de Associado, pelo prazo mínimo de 30 dias, a critério do Conselho 

de Sindicância e Disciplina devendo, ainda, e obrigatoriamente, ser expedido oficio 

aos órgãos competentes. 

§ 4º - Facas e facões a serem utilizados como instrumento de trabalho serão 

permitidos, apenas nos espaços das Churrasqueiras e Espaço Gourmet. 

 

CAPÍTULO IV 

DO USO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE E SEU FUNCIONAMENTO 

Art. 8º - O Clube Comary funcionará diariamente, excetuando-se as terças-feiras, 

no horário de 08h00min as 23h00min. 

§ 1º - Aos sábados as atividades do Clube encerrar-se-ão às 22h00min. Quando o 

feriado coincidir com o sábado, prevalecerá o horário do feriado, isto é, 20h00min. 

§ 2º - Nos domingos e feriados as atividades do Clube encerrar-se-ão às 

20h00min. 

§ 3º - Quando o feriado coincidir com a terça-feira, o Clube funcionará até às 

20h00min. 
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§ 4º - O Presidente Executivo, de acordo com as conveniências do Clube, poderá 

estabelecer horários diferentes dos constantes neste Artigo. 

Art. 9º – As áreas de estacionamento são privativas para veículos, motorizados ou 

não, de propriedade dos Associados, não sendo permitida a entrada de Associados 

dirigindo veículos de Não Associados, sendo o infrator passível de punição, a 

critério do Conselho de Sindicância e Disciplina. 

§ 1º - O estacionamento de veículos só será permitido nas áreas demarcadas para 

tal fim e por pessoas devidamente habilitadas. É proibido o acesso de veículos 

dirigidos por menores de idade podendo a portaria solicitar apresentação do 

documento de habilitação, sendo o infrator passível de punição, a critério do 

Conselho de Sindicância e Disciplina. 

§ 2º - O Clube, a seu exclusivo critério, em situações especiais, poderá permitir o 

estacionamento em áreas não demarcadas, mediante orientação específica dos seus 

Funcionários. 

§ 3º - Não é permitido ao Associado transitar de motocicleta, bicicleta, patins, 

patinete, skate ou qualquer outro veículo motorizado ou não, dentro das 

dependências do clube, exceto quando se dirigindo para as áreas demarcadas para 

estacionamento, ou se retirando das dependências do Clube, quando for o caso. Este 

parágrafo não se aplica aos fornecedores, quando se fizer necessária a descarga de 

mercadorias no interior das dependências do Clube.   

§ 4º - O Clube não se responsabilizará, em nenhuma hipótese por danos e avarias 

em veículos estacionados fora das áreas delimitadas. 

§ 5º - O Clube não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por objetos que não 

estejam sob sua guarda, esquecidos ou abandonados. 

§ 6º - Não é permitido pernoite de veículos de Associados e dependentes nas 

dependências do Clube exceto em caso de comprovada falha técnica ou estando o 

Associado fisicamente impossibilitado de dirigir seu veículo. 

I - No caso de pernoite de veículos de associados, de forma injustificada, será 

cobrado o equivalente a 20% (vinte por cento), por noite, do valor da Contribuição 

Associativa, a título de pernoite. 

Art. 10 – É passível de suspensão, a critério do Conselho de Sindicância e 

Disciplina, o associado que, não sendo portador de necessidades especiais, nem 

idoso, estacionar seu veículo em áreas demarcadas para essas pessoas. 

Parágrafo Único - Só poderão utilizar as vagas destinadas aos portadores de 

necessidades especiais e idosos, os associados que exibirem o Cartão Identificador 

de sua condição de Portador de Necessidades Especiais e/ou Idosos em local visível, 

além do Certificado expedido pelo órgão governamental competente, que lhe 

outorga o direito de estacionar nas referidas vagas.   

Art. 11 – Não é permitido praticar esportes fora das áreas apropriadas. 

Art. 12 – Não é permitido aos Associados, nas dependências do Clube, o uso de 

aparelhos de som ou qualquer tipo de instrumento musical, inclusive por meio de 

celular, exceto nas áreas definidas para esse fim, a serem estabelecidas pelo 

Presidente Executivo. 
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Art. 13 – Não será permitido o ingresso no Clube de animais de estimação de 

qualquer espécie, salvo em caso específico de exposição ou evento similar, guarda 

das dependências do clube ou ainda na hipótese de pessoas portadoras de 

necessidades especiais que necessitem do animal para se orientar. 

 

CAPÍTULO V 

DA CESSÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE 

Art. 14 - A cessão de qualquer dependência do Clube, para fins de festas e ou 

eventos, será feita aos Associados e não associados, observando-se o direito de 

arrependimento, de acordo com os seguintes critérios: 

§ 1º - Aos Associados e não associados serão cedidas, mediante o pagamento de 

valor a ser definido pelo Conselho Deliberativo, acrescido dos valores 

correspondentes aos encargos para realização de festas e eventos, devendo assinar 

Contrato de Locação de espaço Reservado, visando proteger o Clube por danos que 

venham a ocorrer nas suas dependências ou no seu Patrimônio.    

§ 2º – No ato da reserva deverá ser efetuado o pagamento correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor fixado para o aluguel, a título de sinal, ficando o 

restante a ser efetuado até 05 (cinco) dias antes da realização da festa e/ou evento. 

§ 3º – O não pagamento do valor restante, acima estipulado, até o limite 

estabelecido no parágrafo anterior, implicará no cancelamento da reserva. 

I - Havendo desistência, o valor pago a título de sinal, reverterá em favor do Clube, 

como compensação pela rescisão unilateral do contrato. 

II - Havendo rescisão unilateral, após o pagamento integral, será revertido em favor 

do Clube 50% (cinquenta por cento) do valor pago, como compensação. 

III - Havendo rescisão unilateral, após o pagamento integral e sendo a desistência 

com menos de 5 (cinco) dias, será revertido em favor do Clube, 100% (cem por 

cento) do valor pago, como compensação.    

§ 4º – Os não associados somente poderão utilizar-se da área cedida, sendo-lhes 

vedado o uso das demais dependências do Clube.  

§ 5º – A reserva do espaço destinado à realização de festas e/ou eventos deverá 

ser feita pelo (a) interessado (a), com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. 

§ 6º – Em nenhuma hipótese será permitida a locação de espaços por Associados, 

para ceder a não associados, ficando o Associado neste caso passível de punição e 

responsável pelo pagamento complementar da locação do espaço, quando for o caso, 

a critério exclusivo do Conselho de Sindicância e Disciplina.  

§ 7º – Será de exclusiva responsabilidade do locatário, o ingresso nas 

dependências do Clube, de seus convidados. 

I - Deverá ser apresentada com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, listagem 

completa dos convidados, contendo o nome completo. 

§ 8º – Na concorrência da cessão, entre Associado e não Associado, a preferência 

será do Associado, exceto no caso de já ter sido feito o contrato, que será 

considerado ato jurídico perfeito.  
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§ 9º – A cessão das dependências esportivas do Clube a Entidades e a não 

associados, será de competência do Presidente Executivo, cabendo ao Conselho 

Deliberativo fixar o valor a ser cobrado pela respectiva cessão, quando for o caso. 

§ 10º – Não será permitida a locação ou a cessão de espaços do Clube para a 

realização de eventos de caráter religioso e ou político partidário. 

 

CAPÍTULO VI 

DA UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS E SAUNAS 

I - DAS PISCINAS 

Art. 15 – O uso das piscinas é exclusivo dos Associados e seus convidados e serão 

regulamentados pelo Presidente Executivo observadas as seguintes premissas: 

a) Durante o horário de aulas, serão reservadas para os associados que quiserem 

utilizar as piscinas, até 2 (duas) raias, podendo ser aumentada a disponibilidade, de 

acordo com a necessidade do clube.  

b) A piscina infantil é para uso exclusivo de crianças até 10 anos devendo estas 

estar, obrigatoriamente, sob a responsabilidade de seus pais ou acompanhantes 

maiores de idade. 

c) Exceto quanto aos equipamentos de proteção e segurança para as crianças 

(boias de braço, boias pequenas, coletes, etc.) é vedado o uso de boias, isopor e 

plásticos de qualquer natureza, câmaras de ar, vasilhames de vidro, cigarros, etc., 

dentro da área das piscinas.  

Art. 16 - É vedada a entrada de menores de 10 (dez) anos na piscina grande 

(adulto), quando desacompanhados de seus Pais ou Responsáveis. 

Art. 17 - Não serão permitidos materiais esportivos que não sejam destinados à 

prática das atividades especificas das piscinas (aulas de natação, competições, 

hidroginástica etc.)  

Art. 18 - Não será permitido ao banhista o uso de shampoo, bronzeador ou qualquer 

outro produto químico, bem como o uso de trajes inadequados, por ocasião da 

utilização das piscinas, sendo obrigatório o uso do chuveiro antes do ingresso nas 

mesmas. 

Art. 19 - O Clube cederá sob a forma de empréstimo, guarda-sol mediante a 

retenção da Carteira Social ou por outro meio de controle que o Clube adotar.  

II - DAS SAUNAS 

Art. 20 – As saunas funcionarão nos horários definidos em escalas determinadas 

pela Diretoria respectiva, aprovados pelo Presidente Executivo e afixados em locais 

visíveis aos Associados. 

§ 1º - A utilização do guarda volume é exclusiva dos Associados e convidados e 

será feita de forma graciosa, sendo fornecida uma ficha identificadora para cada 

escaninho. 

 § 2º – Em caso de perda ou danificação da ficha identificadora, o Associado 

deverá pagar o valor correspondente à ficha, estipulado pelo Presidente Executivo, 

nos termos do inciso III do Artigo 12, bem como do parágrafo 14 do Art.65, ambos 

do Estatuto Social do Clube Comary. 
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§ 3º- O empréstimo de secador de cabelos só será permitido com a retenção da 

carteira social. 

§ 4º - Não é permitido o carregamento de aparelhos celulares nas tomadas do 

guarda volumes.  

I – O regulamento de uso do guarda volume será estabelecido pela Diretoria 

Executiva. 

Art. 21 - É vedado o uso das saunas por crianças menores de 14 (quatorze) anos 

desacompanhados pelos pais e/ou responsáveis. 

Art. 22 - Os barbeadores deverão ser lavados nas pias existentes nas saunas, e não 

“batidos” nos bancos. 

Art. 23 - Não será permitido o uso de sabonetes, shampoos, no interior das saunas. 

Art. 24 – A colocação de essências nas saunas é tarefa exclusiva dos Funcionários 

do Clube não sendo permitida sua colocação por parte dos Associados. 

Art. 25 – Não será permitido o uso da sauna seca como secadora de roupas, 

calçados e outros utensílios. 

Art. 26 – É vedado o uso de vasilhames de vidro, cigarros etc., dentro das saunas e 

suas dependências, devendo ser identificado espaço específico para área de 

fumantes. 

 

CAPÍTULO VII 

DO ARRENDAMENTO DOS BARES E RESTAURANTES 

Art. 27 - A Licitação Pública para o arrendamento dos bares e restaurantes do Clube 

obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Só serão aceitas propostas de pessoas jurídicas com experiência comprovada 

no ramo, com exceção do setor “A” (Bar e Restaurante principal) que deverá ter 

mais de 3 anos no ramo. 

b) Os requisitos contidos nos formulários de Licitação, fornecidos pelo Clube, de 

acordo com o que está prescrito no inciso XVII do Artigo 23 do Estatuto Social 

deverão ser respondidos de forma clara e sem rasuras. 

c) A proposta que contiver cláusula extra, colocada pelo Proponente será, de 

imediato, apreciada. 

d) O Edital de Convocação será feito através de publicação nos jornais da cidade, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

e) As propostas deverão ser enviadas ao Clube até a data e hora marcadas no 

Edital, em envelopes lacrados. 

Art. 28 - A proposta vencedora será aquela que, atendendo a todos os requisitos 

estabelecidos, oferecer maiores vantagens para os Associados e a Associação, só 

podendo o cessionário iniciar suas atividades após a assinatura do contrato.  

Parágrafo Único - Caso nenhuma proposta atenda aos requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Clube, nova Concorrência será realizada. 

Art. 29 – O horário de funcionamento dos Bares e Restaurantes será determinado 

pelo Presidente Executivo e afixado em local visível aos associados, que deverá 

acompanhar o horário de funcionamento do Clube.  
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Art. 30 – Ficam impedidas de participar do processo licitatório pessoas que tenham 

sofrido ou apresentem em seu quadro societário, pessoas que tenham sofrido pena 

de exclusão disciplinar do quadro social do clube. 

Art. 31 - Em caso de renovação, o valor do aluguel e condições de arrendamento 

será fixado pelo Conselho Deliberativo, no período mínimo de 60 (sessenta) dias 

que anteceder a Renovação, bem como se tiver cometido infrações contratuais 

devidamente comprovadas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA BIBLIOTECA 

Art. 32 – A biblioteca do Clube poderá ser utilizada pelos Associados, Dependentes 

e Convidados nos horários estabelecidos pelo Presidente Executivo. 

§ 1º - A Biblioteca deverá ter seu próprio Regulamento no qual estarão definidos 

todos os procedimentos referentes ao seu uso. 

§ 2º - As revistas serão emprestadas com a retenção da carteira social e os livros 

poderão ser emprestados aos Associados, mediante Termo de Compromisso. 

 

CAPÍTULO IX 

DO USO DAS CHURRASQUEIRAS E ESPAÇO GOURMET 

Art. 33 – O Associado titular e/ou dependente esposa (o), companheira (o) 

rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras, poderão utilizar, mediante 

reserva na secretaria do clube, as Churrasqueiras e Espaço Gourmet, conforme 

regras estabelecidas por Regulamento próprio que deverá ser aprovado pelo 

Conselho Deliberativo. 

§ 1º – O Associado não poderá, em nenhuma hipótese, reservar as Churrasqueiras 

ou o Espaço Gourmet em seu nome, para cedê-la a não associados podendo, nestes 

casos ser instaurado procedimento administrativo, a cargo do Conselho de 

Sindicância e Disciplina nos termos insculpidos no § 2º do Art. 56 do Estatuto 

Social. 

§ 2º - O Associado não poderá realizar qualquer tipo de evento ou festividade nas 

Churrasqueiras ou no Espaço Gourmet, no qual seja vendido convite ou cobrado 

ingresso visando lucro podendo, nestes casos, ser instaurado procedimento 

administrativo, a cargo do Conselho de Sindicância e Disciplina, nos termos 

insculpidos no § 2º do Art. 56 do Estatuto Social. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS QUADRAS ESPORTIVAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS 

I - TÊNIS  

Art. 34 – As quadras de tênis poderão ser utilizadas por Associados, convidados e 

alunos, obedecidos os critérios estabelecidos pela Diretoria de Tênis, aprovado pelo 

Presidente Executivo e afixado em local apropriado.  

§ 1º – As aulas de Tênis serão ministradas em horários determinados pela 

Diretoria de Tênis e nos dias chuvosos a Quadra Coberta será destinada 

exclusivamente aos Associados e seus convidados. 
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§ 2º - Não será permitida a utilização das quadras de tênis sem o equipamento 

necessário, principalmente a utilização do calçado adequado. 

a - Nos dias chuvosos a liberação das quadras descobertas deverão ser vistoriadas 

pela Administração do Clube que, para preservá-las, poderão liberá-las ou não para 

uso. 

§ 3º - Na hipótese de realização de torneios, externos ou internos, deverá ser 

reservada 1 (uma) quadra para os associados que não queiram participar do Torneio. 

II – QUADRAS DE AREIA  

Art. 35 – As quadras de areia poderão ser utilizadas por Associados, convidados e 

alunos, bem como e indistintamente, para a prática de Beach Tênis, Vôlei, 

Futevôlei, Frescobol e Peteca, cabendo aos Diretores dos respectivos esportes 

estabelecerem as regras para suas práticas, além de confeccionar uma grade para 

utilização das mesmas, devendo tudo isso ser aprovado pelo Presidente Executivo. 

III – QUADRAS POLIESPORTIVAS 

Art. 36 – As quadras poliesportivas poderão ser utilizadas por Associados e 

convidados obedecidas os critérios estabelecidos nos Regulamentos específicos para 

cada modalidade. 

Art. 37 – A quadra de Squash poderá ser utilizada por Associados e convidados 

obedecidos os critérios estabelecidos pela Diretoria respectiva e aprovados pelo 

Presidente Executivo.  

Art. 38 – A rampa de Skate poderá ser utilizada por Associados e convidados 

obedecidas as regras de segurança estabelecidas pelo Presidente Executivo, a serem 

afixadas em local apropriado.  

Art.39 – As pistas de Boliche poderão ser utilizadas por Associados e convidados 

obedecidos, os critérios estabelecidos pela Diretoria respectiva e aprovados pelo 

Presidente Executivo. 

Parágrafo Único - Na hipótese de realização de torneios, externos ou internos, 

deverá ser reservada 1 (uma) pista para os associados que não queiram participar do 

Torneio. 

Art. 40 – A Brinquedoteca só poderá ser utilizada por crianças até 05 (cinco) anos, 

associadas e/ou convidadas acompanhadas do respectivo responsável, maior de 18 

(dezoito) anos. 

Parágrafo Único – Só será permitido o consumo de alimentos e bebidas no 

interior do recinto, pelas crianças de até 5 (cinco) anos de idade.  

IV – DA SALA DE ESTUDOS 

Art. 41 – A utilização da Sala de Estudos deverá obedecer às regras estabelecidas 

pela Diretoria respectiva, aprovadas pelo Presidente Executivo e afixadas em local 

apropriado. 

V – DA SALA DE JOGOS INFANTIS 
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Art. 42 – A utilização da Sala de Jogos Infantis obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Diretoria respectiva, aprovados pelo Presidente Executivo e 

afixados em local apropriado. 

VI – DOS CAMPOS DE FUTEBOL  

Art. 43 – O uso dos campos de futebol deverão obedecer às regras estabelecidas 

pelo Diretor de Futebol, aprovadas pelo Presidente Executivo e afixadas em local 

apropriado.  

VII – DO PARQUE INFANTIL 

Art. 44 – O Parque Infantil só poderá ser utilizado nos horários de funcionamento 

do clube obedecidos os critérios de idade estabelecidos para sua utilização. 

Parágrafo Único – A responsabilidade pelas crianças no Parque Infantil, será 

exclusiva dos pais ou responsáveis que deverão acompanhá-las em suas atividades. 

 

VIII – DO MURO DE ESCALADA 

Art.45 – O uso do Muro de Escalada só se fará com a presença e acompanhamento, 

obrigatório, de Professor orientador.  

IX – DA ACADEMIA 

Art. 46 – A Academia do Clube poderá ser frequentada por Associados e Não 

Associados, uma vez obedecidos os critérios estabelecidos neste Regulamento. 

§ 1º - Para frequentar a Academia o pretendente fica obrigado a fazer uma 

Avaliação Física preliminar, podendo apresentar Avaliação Física de outras 

Academias, desde que realizadas por Profissionais da área de Educação Física e 

prazo inferior a 90 (noventa) dias. 

§ 2º - Não será permitido o uso da Academia por alunos que não estejam 

devidamente matriculados, exceto na hipótese de aula avulsa. 

§ 3º - O funcionamento da Academia dar-se-á com a supervisão direta e 

obrigatória de Professor de Educação Física, devidamente registrado e regularizado 

junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF, possuidor obrigatório do 

Curso de Suporte Básico de Vida ministrado pelo referido Conselho Regional de 

Educação Física – CREF, sob a supervisão direta e presencial do Professor, podendo 

se fazer acompanhar por Estagiário da área de Educação Física, devidamente 

credenciado pela Instituição onde realiza seus estudos. 

X – DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 

Art. 47 – O Ginásio Poliesportivo poderá ser utilizado por Associados e Não 

Associados uma vez obedecidos os critérios estabelecidos para sua utilização. 

Parágrafo Único – A cessão ou aluguel do Ginásio é competência exclusiva do 

Presidente Executivo nos casos de cessão a órgãos oficiais ou de interesse do Clube, 

ficando a cargo do Conselho Deliberativo a determinação do valor a ser cobrado nas 

hipóteses de cessão para eventos esportivos e sociais. 

 

XI – DA SALA DE SINUCA 
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Art. 48 – A Sala de Sinuca do Clube poderá ser frequentada por Associados e Não 

Associados, uma vez obedecidos os critérios estabelecidos no Regulamento para sua 

utilização. 

§ 1º - Não será permitida a realização de jogos apostados, bem como a 

distribuição de premiação em dinheiro. 

§ 2º - Por se tratar de prática desportiva, é permitida a utilização deste espaço por 

menores de 18 anos. 

§ 3º - Na hipótese de realização de torneios, externos ou internos, deverá ser 

reservada 01 (uma) mesa para os associados que não queiram participar do Torneio. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES E OUTROS. 

Art. 49 – As Sugestões, Reclamações e Outros deverão obedecer as seguintes 

normas: 

a) Feitas por escrito, devidamente identificadas, dirigidas ao Presidente 

Executivo e entregues na Secretaria, mediante protocolo em formulário próprio a 

disposição dos Associados, em várias dependências do Clube. 

b) O Diretor Secretário as encaminhará a área respectiva para exame e 

esclarecimento(s) do(s) fato(s) relatado(s), informando-se ao interessado as 

providências adotadas. 

Art. 50 – Todas as Sugestões, Reclamações e Outros, independente do teor das 

mesmas, deverão ser motivo de verificação com a respectiva resposta por carta e/ou 

endereço eletrônico.  

Art. 51 – A cessão de material do Clube destinado a empréstimos que só poderá ser 

utilizado nas dependências internas do Clube será permitida com a retenção da 

Carteira Social que deverá ser, obrigatoriamente, do associado solicitante, ficando o 

mesmo responsável por sua devolução, com a retirada da respectiva carteira.  

Parágrafo Único - O extravio ou a não devolução implicará na cobrança do valor 

relativo ao material emprestado. 

Art. 52 – O manuseio da televisão e outros aparelhos elétricos ou eletrônicos do 

Clube, nos Bares e Restaurantes, serão feitos exclusivamente por funcionários do 

Clube. 

Art. 53 – O manuseio da televisão e outros aparelhos elétricos ou eletrônicos do 

Clube, nas áreas das Churrasqueiras e Espaço Gourmet serão de responsabilidades 

dos Associados usuários dos espaços reservados, mediante Termo de Compromisso 

para utilização dos respectivos controles remotos. 

Parágrafo Único – Em caso de perda ou não devolução do controle remoto, o 

Associado responsável pela reserva da Churrasqueira e/ou Espaço Gourmet deverá 

ressarcir o Clube pelo valor de mercado do referido controle remoto. 

Art. 54 – O(s) pagamento(s) da(s) contribuição (ões) associativa(s) efetuada(s) com 

cheque(s) só será (ão) validado(s) após sua compensação. Voltando o(s) referido(s) 

pagamento(s) a figurarem automaticamente como débito, em caso de devolução. 



Página 12 de 13 

 

Art. 55 - O Clube não se responsabiliza por objetos ou valores deixados, dentro de 

veículos estacionados em seu interior ou, nos seus vestiários. 

Art. 56 – Somente será permitida a entrada de não associados com a finalidade de 

angariar donativos, com autorização da Diretoria respectiva.  

Art. 57 – Não será permitido o ingresso ou permanência, na 

secretaria/administração do Clube, de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo 

de cobertura que oculte a face.  

(LEI ESTADUAL Nº 6717 DE 18 DE MARÇO DE 2014) 

Art. 58 – Os registros cadastrais dos associados têm caráter sigiloso, não podendo 

ser divulgados ou disponibilizados para outros associados ou não, exceto em caso de 

determinação judicial. 

Art. 59 – Caberá ao Vice Presidente Executivo assessorado pelo Diretor Secretário, 

determinar as atribuições, deveres e obrigações dos Funcionários de cada setor do 

Clube. 

Art. 60 – É vedado aos Funcionários e seus familiares, o uso das instalações Sociais 

e Esportivas do Clube, sem prévia autorização da Diretoria Executiva, exceto na 

hipótese dos mesmos pertencerem ao quadro de Associados ou como convidados e 

fora do seu horário de trabalho.  

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 61 – Só será permitido o ingresso, nas dependências do Clube, de 2 (dois) 

veículos automotores, por título de associado, independente do período a ser 

utilizado. 

Parágrafo Único – No período de dezembro a março o acesso será de 01 (um) 

veículo por título de associado, aos sábados, domingos e feriados. 

Art. 62 – Não será permitido o uso de parapentes, aeromodelos, pipas, balões, etc., 

nas dependências do Clube. 

Parágrafo Único – Só será permitido, nas dependências do Clube, o uso de 

VANT’s (Veículos Aéreos Não Tripulados) e RPA’s (Drones) – Aeronaves 

Remotamente Pilotadas, com autorização expressa dos órgãos controladores do 

espaço aéreo Nacional: DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo e 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, além de autorização expressa do 

Presidente Executivo. 

Art. 63 – As inscrições para quaisquer tipos de eventos, pagas ou não, bem como as 

doações a título de ingressos, deverão ser, obrigatoriamente, efetuadas na Secretaria 

do Clube. 

§ 1º - Em todos os eventos esportivos com cobrança de inscrições, o Clube terá 

direito a 30% (trinta por cento) do valor arrecadado para sua realização. 

§ 2º - Os valores destinados a patrocinar eventos esportivos, serão igualmente 

recolhidos na Secretaria cabendo ao Clube o correspondente a 50% (cinquenta por 

cento) de seu recolhimento. 
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§ 3º - Não será permitida a realização de jogos apostados, bem como a 

distribuição de premiação em dinheiro em todo e qualquer evento esportivo, nas 

dependências do Clube. 

Art. 64 - Será permitida a entrada no clube de pessoas com o objetivo de visitar suas 

instalações, as quais serão identificadas com o uso de crachá, ficando sua 

permanência restrita ao prazo de 30 (trinta) minutos, sendo vedado ao visitante o 

uso das Dependências Sociais, limitado o seu número a 20 (vinte) pessoas por vez, 

vedada, no entanto, esta concessão nos Sábados, Domingos e Feriados. 

Parágrafo Único – Será ainda permitido o ingresso de convidados de associados, 

os quais serão identificados com o uso de pulseiras, independentemente de convites, 

para utilizarem-se exclusivamente com fim específico de fazer refeições atendidos, 

neste caso, os requisitos estabelecidos no inciso “g” do Art.6º, sendo sua 

permanência limitada ao tempo necessário para tal fim.    

Art. 65 - Só será permitido o menor de 18 (dezoito) anos participar de qualquer 

atividade (representando o clube) interna ou externamente, com o termo de 

autorização do responsável, assumindo todas e quaisquer responsabilidades civis ou 

criminais, inclusive perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude e por qualquer 

despesa (hospital, transporte, medicamentos, tratamentos fisioterápicos e dentários) 

ou prejuízo que o clube possa ter em razão da prática de tal modalidade inclusive 

aquela com auto de infração lavrado perante o Juízo da Vara da Infância e 

Juventude, inclusive aquelas com elaboração da defesa, conforme determinação do 

Conselho Deliberativo em reunião realizada em 29 de maio de 2008. 

Art. 66 – Só poderão participar das Reuniões da Diretoria Executiva, Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Sindicância e Disciplina, os Associados 

Diretores, Conselheiros Titulares e Suplentes que estejam rigorosamente em dia 

com suas obrigações financeiras com o Clube. 

Art. 67 – Os regulamentos elaborados pelas Diretorias para uso das dependências 

do Clube sob sua jurisdição terão para os devidos efeitos legais idêntico valor ao do 

presente Regulamento Interno. 

Art. 68 – Os fornecedores só poderão permanecer na sede do Clube pelo tempo 

necessário ao desempenho de suas funções, sendo proibida a entrada de vendedores 

ambulantes e pessoas com a finalidade de angariar donativos que não se enquadrem 

no Art. 56 deste Regulamento Interno. 

Art.69 – O(s) ex-associado(s) que tenha(m) sido excluído(s) disciplinarmente, não 

poderá(ão) acessar as dependências do Clube, mesmo na condição de convidado. 

Art. 70 – Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelo Conselho 

Deliberativo. 

Art. 72 - O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho Deliberativo. 

Aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 16 / 12 / 2019 


