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REGIMENTO INTERNO DO CLUBE INTERMINICIPAL DE CARUARU 

 
 

Capítulo I 
Do Regimento Interno 
 
Art. 1°. O Clube Intermunicipal de Caruaru tem suas atividades disciplinadas pelo estatuto aprovado em 03 
de novembro de 2006 e pelo presente Regimento Interno. 
 
Art. 2°. Os sócios que desejarem sugerir alterações ou adições a este regimento, deverão comunicá-las por 
escrito ao Secretário. 
 
Art. 3°. O cumprimento deste regimento é obrigatório para os associados de quaisquer categorias, sem 
qualquer privilégio ou distinção. Incluindo dependentes ou até mesmo visitantes e convidados. 

Parágrafo único: Quem promover, incitar ou estimular a desobediência as normas deste Regimento Interno 
ou do Estatuto será enquadrado no artigo 49, e seus parágrafos, deste Regimento. 
 
Art. 4°. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quanto aos termos constantes neste Regimento Interno 
serão resolvidos pela Diretoria, sempre de acordo com as normas estatutárias e os princípios gerais de 
Direito. 
 
Art. 5°. O presente Regimento poderá ser total ou parcialmente alterado por deliberação da Diretoria 
através de reunião especialmente convocada para este fim: 

§ 1°. As alterações serão aprovadas por maioria simples. 

§ 2°. Após aprovada a alteração pela Diretoria a mesma será submetida à anuência do Conselho 
Deliberativo, que tem poder de veto. 

§ 3°. Após a aprovação pelo Conselho Deliberativo a alteração passa a vigorar de imediato. 
 
 

Capítulo II 
Da Diretoria 
 
Art. 6°. Compete à Diretoria organizar as normas administrativas que se fizerem necessárias para o bom 
andamento do Clube. 
 
Art. 7°. A Diretoria aprovará ou não, através de voto, todas as propostas para novos sócios. 
 
Art. 8°. Fica a critério da Diretoria, estabelecer as datas em que o Clube ficará fechado. 
 
Art. 9°. Cabe a Diretoria em consonância com o Conselho Deliberativo estipular o valor das mensalidades. 
 
Art. 10. Cabe à Diretoria o envio deste Regimento Interno, a todos os associados. 
 
Art. 11. O associado poderá solicitar uma via impressa desse Regimento, sendo que, para isto, contacte a 
Diretoria do Clube e pague uma taxa estabelecida pela mesma para impressão. 
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Capítulo III 
Da Administração 
 
Art. 12. O horário de funcionamento do Clube deverá ser fixado em local visível. Após a hora prevista para 
o encerramento das atividades, em hipótese alguma, será permitida a entrada de sócios, dependentes ou 
visitantes e convidados. 
 
Art. 13. Quaisquer pagamentos, caso não possam ser efetuados através boletos bancários, deverão ser 
acertados exclusivamente na administração do Clube. Nenhum outro funcionário, de nenhum outro setor, 
além do administrativo/financeiro, está autorizado a receber qualquer espécie de pagamento por qualquer 
tipo de serviço. 
 
Art. 14.  Todos os funcionários deverão ter conhecimento e acesso ao Estatuto Social e Regimento Interno 
do Clube. 
 
 

Capítulo IV 
Dos Candidatos a Sócio 
 
Art. 15. Os candidatos a sócio devem ter mais de 18 anos de idade. 
 
Art. 16. Os candidatos serão propostos por um sócio proprietário do Clube, que preencherá o formulário de 
proposta. A proposta deverá ser preenchida em formulário próprio e entregue ao diretor Secretário. 
 
Art. 17. O candidato que tiver sua proposta rejeitada não poderá reapresentá-la dentro do período da 
Diretoria vigente. 
 
Art. 18. O diretor Secretário enviará a cada candidato recém aprovado, imediatamente após a sua 
aprovação, um comunicado da aceitação, juntamente com o envio do Regimento Interno e do Estatuto 
Social. 
 
 

Capítulo V 
Dos Sócios 
 
Art. 19. Nenhum sócio poderá eximir-se do não cumprimento do Regimento Interno e do Estatuto Social, 
sob alegação de não tê-los recebidos. 
 
Art. 20. Todo associado a partir de 05 (cinco) anos de idade terá obrigatoriamente que possuir cadastro 
com foto e registro de digitais. 
 
Art. 21. Enquanto o cadastro não for efetuado, o associado terá seu acesso bloqueado temporariamente 
até que realize o mesmo. 
 
Art. 22. Para adentrar ao Clube, todos os associados deverão passar por uma rotina de identificação. 
 
Art. 23. Caso o sistema acuse alguma irregularidade, o sócio, obrigatoriamente, deve ser encaminhado à 
secretaria do Clube para regularizar sua situação. 
 
Art. 24. O associado que forçar a entrada sem a devida identificação, obstruir o portão de acesso ou 
desacatar o porteiro, será enquadrado no artigo 49, § 1°, II, deste Regimento. 
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Capítulo VI 
Das Contribuições Pecuniárias e vales não pagos 
 
Art. 25. De acordo com sua classificação no Estatuto, os sócios pagarão as contribuições e taxas de acordo 
com as resoluções da Diretoria, devidamente autorizadas pelo Conselho Deliberativo. 
 
Art. 26. A nenhum sócio, cujo pagamento de mensalidade se encontre em atraso, será permitido 
freqüentar o Clube e tão pouco votar em qualquer Assembléia. 
 
Art. 27. Quando as contribuições de um sócio somarem um total de 03 (três) parcelas pelo não pagamento 
consecutivo ou intercalado das mesmas, será o sócio notificado por escrito e se as mesmas não forem 
pagas dentro de um mês da data da notificação, o sócio será avisado também por escrito de sua eliminação. 
Se dentro do prazo de 30 (trinta) dias nenhuma resposta satisfatória for dada a esse último aviso, o sócio 
será eliminado e terá seu título cancelado para todos os efeitos; 
 
Art. 28. O valor do título do sócio eliminado responderá pela sua dívida. 
 
 

Capítulo VII 
Do Cancelamento ou transferência do Título 
 
Art. 29. Qualquer sócio proprietário pode cancelar seu título dando para este fim, aviso por escrito ao 
Secretário e liquidando todos os seus débitos para com o Clube. Tal cancelamento considerar-se-á como 
efetivo a partir do primeiro dia do mês seguinte a receber a notificação. Também é de direito do sócio 
proprietário transferir seu título, mediante a estas mesmas condições. No caso de transferência de título, 
será cobrada uma taxa de transferência.  

Parágrafo Único. Em quaisquer dos casos, deve-se observar os artigos 22, 23 e 24 do Estatuto Social.   
 
 

Capítulo VIII 
Dos convidados 
 
Art. 30. O acesso de não sócios ao Clube somente será permitido mediante convite solicitado 
exclusivamente pelo sócio titular de qualquer categoria, seu cônjuge ou companheiro (a), observadas as 
seguintes normas: 

§ 1°. Cada sócio titular terá direito a convidar até 20 (vinte) pessoas em cada mês, não cumulativamente, 
sendo 10 (dez) convites gratuitos e, os outros 10 (dez) mediante o pagamento de uma taxa de, no mínimo, 
5% (cinco) por cento do valor da mensalidade do sócio proprietário, para cada visitante. 

§ 2°. Em dias úteis poderão ser trazidas ao Clube, no máximo 8 (oito) pessoas e aos sábados, domingos e 
feriados, no máximo 4 (quatro). 

§ 3°. O não sócio terá acesso ao clube, no máximo, 08 (oito) vezes ao ano, independente de sócio que o 
convide. 

§ 4°. Os convites são individuais e intransferíveis. 

§ 5°. O sócio convidante deverá registrar, “pessoalmente”, nos controles adotados pelo Clube, o nome e 
todos os dados requeridos de seu convidado, respondendo por todos os atos do mesmo, bem como pelas 
despesas, porventura realizadas. 

§ 6°. Os visitantes, somente poderão adentrar ao Clube acompanhados do sócio titular ou do cônjuge 
convidante. 
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§ 7°. A Diretoria, observando a freqüência ao Clube, poderá, em qualquer tempo, alterar, com a aprovação 
do Conselho Deliberativo, o número de pessoas que poderão ingressar ao Clube em um mesmo dia. 

§ 8 °. Os convidados só poderão participar das atividades previamente autorizadas pela Diretoria.  
 
Art.31. O cumprimento das normas estatutárias e do Regimento Interno é dever de todos os associados. 
Ocorrendo seu descumprimento o associado que o presenciar deverá registrar a ocorrência na Secretaria, 
preferencialmente, ou junto à portaria do Clube. 
 
 

Capítulo IX 
Dos Visitantes 
 
Art.32. Qualquer pessoa residente em outra cidade pode ser levada a freqüentar o Clube, como visitante, 
por um período de que não exceda 14 dias, contanto que seu nome e do sócio introdutor sejam 
devidamente registrados no livro de visitantes, fornecido para este fim. Tal visitante gozará das regalias de 
qualquer sócio, durante esse período, com a exceção de que não poderá apresentar proposta para novos 
membros. Em nenhum caso poderá este privilégio ser exercido mais que duas vezes no decorrer de um ano. 
O sócio introdutor ficará responsável por todos os vales não pagos pelo visitante; 
 
 

Capítulo X 
 Do estacionamento e Áreas Livres 
 
Art. 33. Todo associado deverá estacionar seu veículo, inclusive motocicletas e bicicletas, obedecendo à 
determinação existente. 

§ 1°. O funcionário do Clube deverá orientar o condutor do veículo que não o fizer corretamente. 

§ 2°. Visando os direitos igualitários de todos os sócios, é vedado a qualquer associado reservar lugares no 
estacionamento. 

 
Art. 34. Não é permitido que pessoas sem habilitação transitem com veículo no interior do Clube. O infrator 
será enquadrado no artigo 49, § 2°, II. 
 
Art. 35. O Clube não se responsabilizará por eventuais colisões ocorridas em suas dependências. 
 
Art. 36. Nas vias internas o associado deverá respeitar a velocidade determinada pelo Clube bem como as 
regras de trânsito. O associado que dirigir acima da velocidade permitida além de arcar com os possíveis 
danos que causar, será enquadrado no artigo 49, § 2°, letra IV. 
 
Art. 37. Brinquedos motorizados só poderão ser utilizados acompanhados pelos pais ou responsável. 

Parágrafo único: É proibida a utilização de brinquedos com motor à combustão. 
 
Art. 38.  Não é permitido escrever, desenhar ou pintar nas lixeiras, bancos, mesas, cadeiras e demais bens 
do Clube. A proibição estende-se também à colocação dos pés nos assentos dos bancos e cadeiras. 
  
 

Capítulo XI 
Do Salão de Festas, Eventos Sociais e Quiosque 
 
Art. 39. O Salão de festas não poderá ser alugado para realização de quaisquer eventos particulares, quer 
seja para um sócio, quer para terceiros.  
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Art. 40. Todo e qualquer evento realizado no Salão de Festas será por direção do próprio Clube para os 
associados.  
 
Art. 41. Os associados deverão respeitar a legislação vigente quanto aos aspectos de idade para 
participação nos eventos e consumo de bebidas alcoólicas. 
 
Art. 42. O horário de funcionamento do Quiosque será determinado pela Diretoria e afixado em local visível 
para apreciação de todos os associados, podendo-se estender somente por ocasião de algum evento que 
envolva o referido quiosque, o qual deverá ser devidamente autorizado pela Diretoria do Clube. 
 
 

Capítulo XII 
Da Utilização dos Equipamentos: 
 
 
1- PISTA DE COOPER 
 
Art. 43. O A utilização da pista de cooper será pautada pelas seguintes normas: 

§ 1°. Horário: o mesmo do clube; 

§ 2°. Acesso: livre; 

§ 3°. Idade: acima de 12 anos; 

§ 4°. Proibido acesso com trajes de banho e/ou descalço; 

§ 5°. Utilização específica para caminhar e/ou correr. 
 
 
2- CICLOVIA 
 
Art. 44. O A utilização da ciclovia será pautada pelas seguintes normas: 

§ 1°. Horário: o mesmo do clube; 

§ 2°. Acesso: livre; 

§ 3°. Idade: abaixo de 12 anos; 

§ 4°. Proibido acesso com trajes de banho e/ou descalço; 

§ 5°. Utilização proibida para brinquedos motorizados. 
 
 
3- QUADRAS DE TÊNIS 
 
Art. 45. A utilização das quadras de tênis será pautada pelas seguintes normas: 

§ 1°. Horário: o mesmo do clube; 

§ 2°. Utilização: 
I - Quadra 01: Armando Aprígio 
De segunda-feira a sexta-feira – 05:00h às 22:00h – Aula. 
Sábado – 05:00h às 12:00h – Aula / 12:00h às 22:00h – Livre. 
Domingo – 05:00h às 22:00h – Livre 
II - Quadra 02: Ademário Porto 
De segunda-feira a domingo – 05:00h às 22:00h – Livre. 
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§ 3°. Acesso: restrito apenas para sócios, dependentes e visitantes. 

§ 4°. Idade: acima de 05 anos. 

§ 5°. Trajes: obrigatório o uso de tênis especializado (solado liso), proibido o acesso com trajes de banho 
e/ou sem camisa. 

§ 6°. Ordem de chegada/espera: após um jogo, quem está aguardando entra. Para maior participação de 
todos, jogos em duplas deverão ser priorizados. 

§ 7°. Permanência nas quadras: Os tenistas que estão aguardando a vez ou acabaram de jogar devem se 
dirigir ao apoio do tênis, em nenhuma hipótese, devem permanecer dentro das quadras. 

§ 8°. Na quadra 02 após às 18:00 hs, só serão permitidas partidas com maiores de 18 anos. 

§ 9°. Contagem dos pontos: 

I - Não havendo espera, jogo livre com contagem normal; 

II -Havendo espera, 40 iguais o ponto seguinte, equivale ao final do GAME. Empatados em seis a seis, 
em game passará direto para o TIE BREAK.  O vencedor terá direito há mais um jogo, saindo em 
seguida, independente de vencer ou não. 

§ 10. Em caso de duplas: aplica-se o mesmo procedimento, porém, quando houver espera de duas duplas, 
independente do resultado do jogo, retiram-se as duas duplas ao final da partida para entrada das 
próximas duplas. 

§ 11. Em caso de dupla com uma 5° pessoa aguardando: A dupla perdedora escolhe qual dos dois vai sair 
para entrada do próximo, fazendo um rodízio de participantes.  

§ 12. Utilização de bolas e raquetes do clube: Equipamentos como bolas e raquetes serão disponibilizadas 
pelo clube exclusivamente para as aulas, em hipótese alguma para treinos e, no caso das raquetes, apenas 
para as três primeiras aulas de experiência, obrigando-se o tenista a providenciar sua própria raquete caso 
deseje dar continuidade às mesmas. 

§ 13. Contratos: Após as aulas de teste, os usuários só poderão ter novas aulas por meio da assinatura de 
contrato realizado pela administração do clube. Os contratos são renovados automaticamente a cada três 
meses. Caso os tenistas optem pelo cancelamento dos mesmos, só poderão, mediante solicitação por 
escrito, entregues na administração em até 10 dias antes do término do contrato vigente. 

 
4 – CAMPO DE FUTEBOL 
 
Art. 46. A utilização do campo de futebol será pautada pela seguintes normas: 

§ 1°. Horário: Serão permitidas apenas três partidas por semana com no máximo duas horas de duração, 
sendo uma livre para toda as idades, uma para jogadores acima de 18 (dezoito) anos e outra para jogadores 
acima de 30 (trinta) anos. 

§ 2°. Excepcionalmente em dias especiais ou feriados poderá a Diretoria liberar o campo para uma quarta 
partida na semana. 

§ 3°. O acesso ao Mini-Campo é restrito a sócios, dependentes e visitantes. 

§ 4°. Os goleiros serão os únicos participantes não necessariamente associados ao clube. No entanto, serão 
selecionados pelo clube e, em nenhuma hipótese, poderão jogar na linha ou utilizar qualquer outra 
dependência do clube, sob pena de suspensão ou substituição. 

§ 5°. É obrigatório o uso de chuteiras e caneleiras apropriadas para campo, assim como o uso de colete 
padronizado. Não será permitido o acesso com trajes de banho, descalço e/ou sem camisa, mesmo que 
tenha o colete. 

§ 6°. Nenhum sócio poderá ser impedido de jogar nas partidas, desde que obedeça a ordem de chegada e 
as demais determinações aqui descritas. 
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§ 7°. É obrigatória a presença de um juiz em cada jogo. 

§ 8°. O juiz tem plena autoridade para dirimir quaisquer controvérsias e aplicar as referidas penalidades 
que se fizerem necessárias. 

§ 9°. As penalidades das infrações cometidas durante os jogos serão aplicadas pelo juiz, de acordo com a 
gravidade da falta por ele aferida: 

I - Ao receber 01 (um) cartão amarelo, o jogador ficará advertido a não mais praticar faltas; 

II - Em caso de cartão Azul, o mesmo será suspenso, imediatamente, da partida, ficando impedido de 
jogar naquele dia; 

III - Ao receber um cartão vermelho o jogador ficará suspenso por 15 (quinze) dias; 

IV - Caso haja infrações mais graves, ficará a cargo da diretoria do clube direcionar as respectivas 
punições. Qualquer que seja a penalidade aplicada não desobriga o infrator do pagamento da taxa 
mensal de utilização do campo de futebol. 

§ 10. Em caso de desacato ao juiz, o fato será registrado em livro de ocorrência e o sócio enquadrado no 
artigo 49, § 1°, II, deste Regimento. 

§ 11. As partidas terão duração de 15 minutos ou quando um dos times fizer 02 (dois) gols, se retirando o 
time perdedor para a entrada de outro. Em caso de empate saem os dois times para a entrada de mais dois, 
quando houver demanda suficiente para este rodízio de times. 

§ 12. Aos sócios e dependentes que participarão dos jogos semanais com assiduidade, deverão deixar seu 
nome em uma lista disponível na administração do clube, receber, gratuitamente, seu colete padronizado e 
assinar um termo autorizando a cobrança mensal de uma taxa individual, estipulada pela Diretoria, a qual 
será acrescida junto ao boleto bancário de mensalidade do sócio titular. 

§ 13. Aos sócios e dependentes que participarem dos jogos esporadicamente, pagarão, no dia anterior ao 
jogo, na administração do clube, uma taxa destinada ao pagamento do juiz e outras despesas inerentes ao 
campo, recebendo, a título de empréstimo, um colete a ser obrigatoriamente utilizado durante as partidas, 
devendo o mesmo ser devolvido à administração em perfeito estado, tal como foi cedido, imediatamente, 
ao término do jogo. Caso o mesmo não seja entregue, a partir de 24h após a partida, será cobrada uma 
taxa. 

§ 14. Poderá o clube interditar o mini-campo quando achar necessário, visando preservar a integridade 
física dos usuários, bem como o estado de conservação do equipamento. 
 
 
5 – PARQUE INFANTIL (Playground) 
 
Art. 47. A utilização do Parque Infantil será pautada pela seguintes normas: 

§ 1°. O Playground somente poderá ser utilizado por crianças até 12 (doze) anos de idade. 

§ 2°. O Clube se exime de quaisquer responsabilidades sobre eventuais acidentes decorrentes do uso, 
cabendo-lhe tão somente, manter os equipamentos e locais bem conservados e aptos aos fins que se 
destinam devendo, no entanto, indicar se algum brinquedo não estiver apto para seu uso ou em 
manutenção; 

§ 3°. Todo e qualquer dano causado aos brinquedos do playground ocasionado pelos dependes, convidados 
ou visitantes, obrigará aos sócio responsável à substituição do material por equivalente ou pagamento do 
valor orçado pelo Clube; 

§ 4°. Não será permitido o uso de copos ou garrafas de vidro no recinto do parque; 

§ 5°. Não é permitido fumar no recinto do parque; 
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§ 6°. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis o acompanhamento das crianças no recinto do parque 
infantil; 
 
 
6 – ACADEMIA 
 
Art. 48. A utilização da academia será pautada pelas seguintes normas: 

§ 1°. Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 05:30h às 10:00h e de 16:00h às 22:00h 
Sábado – 06:00h às 10:00h 
Domingo – Não funciona 

§ 2°. Acesso: restrito apenas para sócios, dependentes e visitantes devidamente matriculados. 

§ 3°. Idade: acima de 12 anos, ficando vetada a permanência de crianças menores de 12 anos, mesmo que 
acompanhadas por seus pais ou responsáveis. 

§ 4°. Trajes: obrigatório o uso de roupas e calçados adequados à prática de atividades físicas, proibido o 
acesso com trajes de banho e/ou sem camisa. 

§ 5°. Todas as atividades devem ser prescritas e acompanhadas pelo professor, não podendo o aluno 
utilizar qualquer equipamento sem a presença do mesmo e sob nenhuma hipótese, é permitido à alteração 
do programa de treinamento por parte do aluno, sem a devida orientação do professor. 

§ 6°. É expressamente proibida a contratação de profissionais por parte do aluno para acompanhamento 
das atividades, devendo ser utilizados os contratados pelo Clube. 

§ 7°. O contrato para utilização da academia será trimestral e mesmo o aluno não comparecendo a 
academia durante o período de vigência não implicará no ressarcimento de suas mensalidades. 

§ 8°. Em caso de desistência o aluno enviará à administração do clube, solicitação por escrito, com no 
mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao término do contrato. 

§ 9°. Antes de dar início às atividades na academia, o aluno passará por uma avaliação física e ser aprovado 
pelo avaliador; 

§ 10. A avaliação física deverá ser repetida a cada 03 (três) meses para que o aluno possa ser melhor 
avaliado pelo professor e obtenha melhores resultados. O aluno terá seu acesso bloqueado, caso sua 
última avaliação tenha sido feita a mais de 06 (seis) meses. 

§ 11. A permanência máxima na academia, para quem não está fazendo atividades físicas é de 10 (dez) 
minutos. 

§ 12: Somente os professores estão autorizados a operar quaisquer aparelhos eletro-eletrônico nas 
dependências da academia. 

§ 13. A utilização das esteiras, elípticos e bicicletas são limitadas em 30 minutos. A utilização por período 
superior ao aqui estabelecido deve estar em conformidade com a disponibilidade de uso ou o programa de 
treinamento elaborado pelo professor. 

§ 14. É de obrigação do aluno, retirar o excesso de suor dos equipamentos após o uso, utilizando o material 
de higienização oferecido pela academia, assim como, manter os pesos e alteres nos seus respectivos 
lugares após utilização. 

§ 15. O aluno que passar mais de 90 dias afastado e desejar retornar às suas atividades na academia, 
passará por reavaliação física e pagará nova matrícula. 
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Capítulo XIII 
Das penalidades 
 
Art. 49. O associado que desrespeitar o Estatuto Social bem como este Regimento Interno estará sujeito às 
seguintes penalidades: advertência, suspensão e exclusão: 

§1°. Advertência: 
I – Verbal; 
II - Por escrito. 

§2°. Suspensão: O associado será proibido de freqüentar as dependências do Clube durante um período 
correspondente às seguintes modalidades de infrações:  

I - Infração leve: 30 dias; 
II - Infração média: 60 dias; 
III - Infração grave: 120 dias; 
IV - Infração gravíssima: 180 dias. 

§3°. Exclusão: O associado será eliminado do Clube, enquadrando-se, neste caso, no artigo 16° do Estatuto 
Social, ou caso sua conduta quer dentro quer fora dos domínios do Clube, seja, na opinião da Diretoria, 
injuriosa ao caráter ou aos interesses do clube, a Diretoria poderá chamá-lo por intermédio do Secretário, a 
fornecer explicações dentro de um prazo estipulado; e se ele, dentro do referido prazo, não der tais 
referidas explicações ou se depois de devidamente examinadas as explicações porventura apresentadas 
forem consideradas insuficientes ou não satisfatórias, sujeito, portanto, o caso ao dispositivo aqui 
estabelecido. A Diretoria pode instruir o Secretário para escrever ao sócio infrator, informando-o e 
recomendando-lhe que peça o cancelamento do seu título, se ele assim não o fizer dentro de um mês da 
data de tal recomendação a Diretoria convocará reunião para deliberar sobre o assunto. 

§ 4°. A Diretoria após analisar a gravidade da falta praticada, a repercussão do fato entre os associados e os 
antecedentes do sócio infrator poderá deixar de efetivar sua eliminação, convertendo sua pena em um dos 
dispositivos do art. 49° § 2° deste regimento. 

§ 5°. Em caso de exclusão, será convocada reunião conjunta da Diretoria e Conselho Deliberativo 
especificamente a fim de ouvir ou receber explicações do sócio. Após escutado o sócio, caso a maioria 
absoluta dos membros presentes, 2/3 (dois terços), sejam de opinião que a ofensa do associado é 
suficiente para justificar a sua eliminação, proceder-se-á de imediato, sendo enviado ao sócio infrator um 
aviso da decisão. 
 
Art. 50. Nas infrações cometidas e não previstas neste Regimento Interno ficará a cargo da Diretoria o 
enquadramento conforme disposto no artigo 49 do mesmo. 
 
Art. 51. A aplicação da pena será sempre em caráter individual. 
 
Art. 52. Nos casos de eliminação do sócio titular, necessariamente alcançará seus dependentes. 
 
Parágrafo Único.  A eliminação do dependente não atingirá o titular. 
 
Art. 53. O associado que estiver privado de freqüentar o Clube por motivo de aplicação de penalidade, 
continuará obrigado ao pagamento das mensalidades, normalmente. 
 
Art. 54. Nos casos de reincidência da infração cometida e apenada de acordo com o artigo 49 deste 
Regimento, a penalidade a ser aplicada será sempre superior a aplicada anteriormente. 
 
Art. 55. Algumas infrações e suas respectivas penalidades: 
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§ 1°. O associado que portar armas de modo ilegal nas dependências do Clube, quando comprovado e 
respeitado o devido processo legal, será enquadrado no artigo 49, § 2°, IV. 

§ 2°. O associado que participar de brigas, vias de fato, será enquadrado no artigo 49, § 2°, III. 

§ 3°. O associado que desobedecer qualquer determinação de Diretor ou de funcionário será enquadrado 
no artigo 49, § 2°, I. 
 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Art. 56. Materiais como bolsas, raquetes, bolas, sapatos e etc, deverão ser guardados em local apropriado e 
nunca em cima de cadeiras e mesas, o associado é responsável pelo seu material em qualquer ambiente do 
Clube. 
 
Art. 57. É terminantemente proibido o uso de palavras de baixo calão, ou gritar, de maneira a incomodar 
outros associados, durante os jogos, ou em qualquer outro ambiente do Clube. O sócio infrator será 
enquadrado no artigo 49, § 1°, II, deste Regimento. 
 
Art. 58. A utilização dos espaços comuns, assim como, dos equipamentos por menores de idade serão de 
inteira responsabilidade de seus pais ou responsáveis. 
 
Art. 59. O associado é inteiramente responsável pelo seu estado de saúde, sendo que para sua participação 
em qualquer prática esportiva, entende-se que ele esteja apto para tal. 
 
Art. 60. Não é permitido ao associado a comercialização de qualquer produto dentro do clube.  
 
Art. 61. Não será permitido o uso de aparelhos de som e rádios pelos sócios nas dependências do Clube, 
visando não importunar os demais associados.  
 
Art. 62. Não é permitida a entrada de animais nas dependências do Clube. 
 
Art. 63. Não é permitida a entrada com alimentos ou bebidas nas dependências do Clube. 
 
Art. 64. O Clube manter-se-a, estritamente estranho a manifestações de caráter político e religioso.  
 
Art. 65. O presente Regimento constitui a lei Orgânica do CLUBE INTERMUNICIPAL, que todos os sócios são 
obrigados a cumprir, ficando, desde já, nulas e sem qualquer efeito as deliberações anteriores que colidam 
com o texto aprovado.  
 
Caruaru-PE, 09 de junho de 2009. 
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