
c-30 
REGIMENTO INTERNO 

   

CAPÍTULO I  

   

DO CLUBE E SEUS FINS 

    

 Art. 01- O CLUBE DOS TRINTA, com sede nesta cidade de Machado, Estado de 
Minas Gerais, continua a existir como uma sociedade civil de âmbito nacional, de fins 
recreativos, culturais, sociais e esportivos, sem finalidade de lucro, com número limitado de 
associados às cotas já existentes até a presente data, e sem ter prefixado o tempo de sua 
existência, adota o presente REGIMENTO INTERNO, regendo-se pelo ESTATUTO e pelas 
Leis do País. 

 Art. 02 - São seus principais objetivos: 

 a) Promover a integração social entre seus associados, bem como seus familiares; 

 b) Incentivar a prática esportiva de todas as modalidades possíveis; 

 c) Proporcionar todo o tipo e forma de lazer possível para o bem estar de seus 
associados. 

 Art. 03 - Horário de funcionamento do Clube: 

 a) Horário normal: De Segunda a Sábado das 8:00 às 23:00 hs, Domingo das 8:00 às 
17:30 hs; 

 b) Funcionamento da piscina em horário normal: 

      - Segunda e Quinta das 8:00 às 17:00 hs; 

      - Terça, Quarta, Sexta e Sábado das 8:00 às 18:30 hs; 

      - Domingo das 8:00 às 17:30 hs; 

 c) Funcionamento da piscina em horário de verão: 

      - Segunda e Quinta das 8:00 às 17:00 h; 

      - Terça, Quarta Sexta e Sábado das 8:00 às 19:30 h; 



      - Domingo das 8:00 às 18:30 h. 

 Art. 04 - Será permitida a entrada apenas de visitantes que não residam no município 
de Machado, em caráter esporádico mediante a apresentação de um sócio, que deverá 
fornecer por escrito, em formulário próprio, os seus dados e os dados do apresentado, com o 
respectivo pagamento de uma taxa que será fixada pela diretoria; 

 $ Único - Será permitido a entrada de qualquer visitante, para participar de 
campeonatos, mas da mesma forma, é necessário a apresentação de sócios ou diretores, 
sendo dispensado o pagamento da taxa. 

 Art. 05 - Será permitida a frequência de residentes temporários no município de 
Machado com as seguintes condições: 

 a) O interessado deverá encaminhar proposta devidamente preenchida, que deverá ser 
aprovada pelo Conselho; 

 b) Pagamento de jóia no valor de um salário mínimo vigente; 

 c) Pagamento regular das mensalidades; 

 d) Período máximo de dois anos, com direito a renovação por mais dois anos mediante 
aprovação do Conselho; 

 e) Em caso de atraso de pagamento de três mensalidades, será automaticamente 
cancelado o direito de frequência do residente temporário; 

 f) Os dependentes dos residentes temporários também terão direito de freqüentar o 
clube, estando todos sujeitos às mesmas normas aplicadas aos sócios proprietários; 

 $ Único - São considerados residentes temporários: 

 a) Juízes de Direito; 

 b) Promotores de Justiça; 

 c) Delegados de polícia; 

 d) Gerentes de Instituições bancárias; 

 e) E Gerentes de outras empresas similares; 

 Art. 06 - Será permitida a frequência de netos de sócios com até doze anos de idade, 
mediante o acréscimo de 10% no valor da mensalidade, per capta; 

   

 

 

 

 

   



CAPÍTULO II    

DIREITOS E DEVERES  

 Art. 07 - Aos sócios proprietários serão assegurados os seguintes direitos: 

 a) Votar e serem votados, obedecidas as Normas do Estatuto. 

 b) Uso e gozo imediatos, juntamente com seus dependentes, de todas as 
dependências do Clube. 

 Art. 08 - Aos Sócios Contribuintes serão assegurados direitos de uso e gozo imediatos, 
juntamente com seus dependentes de todas as dependências do Clube. 

 a) Integralizar o Título Social nas condições ajustadas; 

 b) Solver as mensalidades estipuladas e demais contribuições pecuniárias a que 
estiverem obrigados, mesmo na vigência de penalidades; 

 c) Observar e fazer observar as deliberações da Assembléia Geral e as decisões da 
Diretoria; 

 d) Respeitar as sinalizações; 

 e) Preservar o patrimônio do Clube, não danificando e nem contribuindo para a sua 
degradação; 

 f) Respeitar a todos os Sócios e seus dependentes, evitando discussões que possam 
promover a desarmonia e a discórdia; 

 g) Respeitar a todos os Funcionários, tratando-os com educação; 

 h) Informar à diretoria qualquer ocorrência que possa vir a causar danos ou transtornos 
de qualquer natureza ao Clube ou a seus Associados; 

 i) Respeitar as prescrições do Estatuto e deste Regimento Interno e das normas 
complementares que forem expedidas por quem de direito. 

   

   

CAPÍTULO III    

DA PRÁTICA ESPORTIVA    

 Art. 10 - Fica instituída a Comissão de Esportes, que será composta de um 
representante de cada modalidade esportiva praticada, nomeados pelo Diretor Esportivo, até 
no máximo dez dias após sua posse neste cargo, cabendo a esta decidir sobre todos os 
problemas que serão votados e aprovados por maioria simples. 

 $ ÚNICO - Fica reservado ao Diretor Esportivo o direito do voto de qualidade. 

   



 Art. 11 - Qualquer evento esportivo só poderá ser realizado com a aprovação da 
Comissão de Esportes; 

 Art. 12 - Para a prática de qualquer modalidade esportiva, o sócio deverá estar trajado 
adequadamente, de acordo com o exigido em sua regra específica; 

 Art. 13 - A iluminação só poderá ser ligada para a prática dos respectivos esportes, e 
mediante a formação completa das equipes. 

   

DO USO DOS CAMPOS DE FUTEBOL  

 Art. 14 - Todo sócio tem direito de jogar respeitando a ordem de chegada; 

 Art. 15 - Os dependentes só terão direito de jogar no terceiro treino, também 
obedecendo a ordem de chegada; 

 Art. 16 - Os goleiros serão fornecidos e contratados pelo Clube, ficando reservado ao 
sócio o direito de jogar nesta posição; 

 Art. 17 - O Sócio tem o direito de levar um convidado, desde que o mesmo resida fora, 
e neste caso o respectivo Sócio só poderá jogar no próximo treino. 

 Art. 18 - O Sócio só poderá ceder o seu lugar ao próximo da lista; 

 Art. 19 - É proibido abandonar o treino sem justa causa; 

 Art. 20 - O Sócio ou dependente que for expulso, ficará automaticamente impedido de 
jogar no treino da semana seguinte; 

 Art. 21 - Os treinos serão realizados apenas às Quartas e Domingos; 

 Art. 22 - É proibido o uso de chuteira de tarracha. 

   

DO USO DAS QUADRAS DE TÊNIS  

 Art. 23 - A quadra de tênis somente poderá ser usada para a prática do referido 
esporte; 

 Art. 24 - Os praticantes deverão estar adequadamente trajados, de acordo com as 
regras internacionais deste esporte; 

 Art. 25 - Todos os praticantes terão direito a apenas cinco minutos de aquecimento; 

 Art. 26 - Menores de dezoito anos  só poderão jogar até as 17:30 hs, após este horário 
só maiores de dezoito anos, salvo em períodos de campeonatos; 

 Art. 27 - Quando houver mais de duas pessoas, ou duas duplas jogando, a partida 
deverá terminar com apenas um set.  e ambos deverão deixar a quadra caso na espera tenha 
uma equipe completa que possibilite a prática do esporte; 

   



 Art. 28 - Se com o praticante ou praticantes na espera, não for possível praticar o 
esporte, o vencedor da partida tem por obrigação completar a equipe, ou simplesmente servir 
de adversário para aquele que estiver entrando por pelo menos um set. e a partir daí deverá 
ser feito o rodízio, saindo sempre o que estiver a mais tempo na quadra; 

 Art. 29 - A quadra que estiver sendo usada para aula não poderá para jogos dos 
sócios, que deverão respeitosamente esperar pelo término da referida aula; 

 Art. 30 - O direito de uso da quadra será por ordem de chegada; 

 Art. 31 - A quadra só poderá ser iluminada no mínimo a partir das 18:00 hs e sendo seu 
uso restrito aos sócios proprietário, sendo proibida a iluminação para os dependentes, salvo 
quando em período de campeonatos; 

 Art. 32 - As pessoas que estiverem nas imediações da quadra, deverão guardar o 
máximo de silêncio possível, com o objetivo de evitar incômodos que possam atrapalhar o 
desempenho dos praticantes; 

 Art. 33 - É obrigatório o cumprimento entre os oponentes no final da partida. 

   

DO USO DO LAGO ARTIFICIAL 

 Art. 34 - O lago artificial tem seu uso destinado ao lazer e à pesca esportiva, sendo 
proibido o uso de qualquer tipo de embarcação; 

 Art. 35 - A quantidade de peixe permitida a ser pescada por cada praticante, será 
limitada pela diretoria e publicada em forma de portaria; 

 Art. 36 - O período de pesca será da mesma forma publicado e deverá obedecer as 
normas brasileiras; 

 Art. 37 - É proibido o uso de rede; 

 Art. 38 - O usuário tem por obrigação manter o lago e suas imediações totalmente 
limpos; 

 Art. 39 - O horário de pesca será das 8:00 às 18:00 hs, podendo ser estendido até as 
19:00 hs no horário de verão. 

   

DO USO DAS PISCINAS 

 

 Art. 40 - Os horários de funcionamento estão estabelecidos no Art. 03, alíneas “b” e “c”; 

 Art. 41 - Os usuários deverão estar adequadamente trajados para a prática do esporte; 

 Art. 42 - É proibido o uso de roupas transparentes ou que possam se tornar 
transparentes ao molhar; 

   



 Art. 43 - É proibido saltar correndo na piscina, colocando em risco a integridade física 
dos demais usuários; 

 Art. 44 - É proibido o uso do biquíni sem parte superior; 

   

 Art. 45 - É proibido o uso de bronzeadores; 

 Art. 46 - É proibido levar para dentro das piscinas qualquer objeto que não seja próprio 
à prática deste esporte. 

   

DO USO DA SAUNA   

   

 Art. 47 - Dia e hora de funcionamento da sauna: 

 a) Masculino: Segundas, Quintas e Sábados, das 17:00 às 20:30 h; 

 b) Feminino: Terças das 17:00 às 20:30 h; 

 Art. 48 - A sauna será ligada com a presença mínima de três sócios; 

 Art. 49 - Quando o ginásio de esportes estiver sendo usado para outras finalidades, o 
acesso à sauna será obrigatoriamente pela porta lateral; 

 Art. 50 - É obrigação o usuário fechar o registro de água após o uso; 

   

DO USO DO GINÁSIO DE ESPORTES 

 Art. 51 - Além das finalidades esportivas como, peteca, vôlei, futsal, basquete e 
ginástica, o ginásio também tem seu uso destinado a eventos sociais, como bailes, festas de 
casamento, aniversário, formaturas, etc; 

 $ Único - É permitido alugar temporariamente o ginásio de esportes para sócios e 
terceiros e o valor será fixado e negociado pela diretoria e publicado em forma de portaria; 

 Art. 52 - O horário de funcionamento será o mesmo do clube, salvo em ocasiões 
especiais; 

 Art. 53 - As luzes da quadra só poderão ser acesas mediante a presença mínima de 
duas equipes completas para a prática dos esportes previstos; 

 $ Único - É proibido o acendimento da iluminação da quadra para os dependentes, 
salvo em ocasiões de campeonatos; 

 Art. 54 - Nos esportes de equipes as regras aplicadas serão as mesmas de futebol em 
seus Artigos 14, 15, 17, 18, 19 e 20; 

   



 Art. 55 - É proibido o bate bola de gol a gol; 

 Art. 56 - É proibido bater bola nas paredes; 

 Art. 57 - O ginásio só poderá ser usado com a presença de um funcionário ou de um 
instrutor, ou de um sócio proprietário que ficará responsável pelo mesmo. 

   

DO USO DA QUADRA DE BOCHA 

   

 Art. 58 - Só será permitida a entrada na quadra usando tênis; 

 Art. 59 - Menores de doze anos só poderá entrar na quadra acompanhado do pai ou 
responsável; 

 Art. 60 - É proibido por parte do adversário no jogo ou daqueles que assistem, produzir 
qualquer tipo de ruído ou som, ou promover qualquer tipo de ação que venha a provocar a 
desconcentração daquele que estiver jogando; 

 Art. 61 - O direito de uso da quadra será por ordem de chegada; 

 Art. 62 - Todo o praticante deverá tratar o companheiro e demais participantes, bem 
como aos que assistem, com respeito e dignidade; 

   

CAPÍTULO IV  

DAS PENALIDADES 

 Art. 63 - A diretoria poderá impor aos sócios e ou a seus dependentes as penalidades 
fixadas neste regimento interno, aqui definidas como faltas, depois de ouvidas as partes e as 
testemunhas, quando possível e necessário, definindo a pena  mediante a decisão da maioria 
de seus membros cabendo ao diretor presidente o voto de qualidade; 

 Art. 64 - Falta de Grau 1 - Advertência - como referência: 

 a) Desrespeito a sinalização; 

 b) Deixar de informar a diretoria e ou funcionários qualquer ocorrência testemunhada; 

 c) Outras faltas consideradas leves que possam ser incluídas; 

 Art. 65 - Falta de Grau 2 - Suspensão de 15 a 30 dias - como referência: 

 a) Abandonar jogos, ou adversários em jogos de duplas sem justa causa; 

 b) Praticar esportes em locais não adequados; 

 c) Desrespeitar o adversário de qualquer forma; 

 d) Fazer com que o adversário perca a concentração; 



 e) Outras faltas do mesmo grau que possam ser incluídas; 

Art. 66 - Falta de Grau 3 - Suspensão de trinta e um a noventa dias - como referência: 

 a) Desrespeitar sócios, funcionários, diretores e professores do clube; 

 b) Promover discussões; 

 c) Desrespeitar o período de pesca; 

 d) Jogar lixo nas dependências do clube; 

 e) outras faltas do mesmo grau que poderão ser incluídas; 

 Art. 67 - Exclusão - como referência: 

 a) Danificar o patrimônio do clube; 

 b) Brigas e agressões físicas; 

 c) Faltar com o pudor contrariando os bons costumes; 

 d) Três suspensões de grau   máximo; 

 e) Outras faltas consideradas graves; 

   

CAPÍTULO V   

   

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Art. 68 - Todas as churrasqueiras do clube estão à disposição dos sócios e seus 
familiares, ficando reservado ao usuário o direito de privacidade caso não sejam convidados; 

 Art. 69 - É terminantemente proibido jogar qualquer tipo de lixo nas dependências do 
clube; 

 Art. 70 - Os resíduos sólidos deverão ser colocados pelos sócios, usuários e 
funcionários nos recipientes adequados para a sua coleta e retirados das dependências do 
clube. 

   

DOS BARES DO CLUBE 

 Art. 71 - Será cobrada uma taxa mensal relativa ao uso dos bares do clube, a título de 
arrendamento no valor de um salário mínimo para o bar da piscina, um salário mínimo para o 
bar do campo e meio salário mínimo para o bar do ginásio; 

 Art. 72 - Será feito um contrato de arrendamento com o prazo de seis meses, renovável 
por igual período, caso não haja pronunciamento das partes; 



 Art. 73 - O arrendatário ficará responsável pela limpeza e manutenção das 
dependências e dos equipamentos sob sua responsabilidade; 

 Art. 74 - Fica reservado ao clube o direito de uso do bar do ginásio em eventos 
especiais; 

   

CAPÍTULO VI  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 Art. 75 - O presente Regimento Interno foi aprovado em reunião realizada no dia 17 de 
janeiro de 2000, conforme ata lavrada nesta data, e entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

   


