
 

  

REGIMENTO INTERNO  
 
 

Capítulo I 
Introdução 

 
Para efeito deste Regimento, conceitua-se como: 
 
I) Clube: o “ALPHAVILLE FLAMBOYANT CLUBE”, associação Civil sem fins lucrativos, 

políticos e religiosos. 
 
II) Sociedade: a Associação sem fins lucrativos, denominada “SOCIEDADE ALPHAVILLE 

FLAMBOYANT RESIDENCIAL.” 
 
III) Conselho Deliberativo: o órgão representativo dos Associados, em cujo nome delibera quanto 

aos assuntos de interesse do “ALPHAVILLE FLAMBOYANT CLUBE”, excluindo unicamente 
os privativos da Assembléia Geral do Clube. 

 
IV) Diretoria: o órgão da administração do Clube. 

 
 

Capítulo II 
Ingresso nas Dependências 

 
Artigo 1º - Somente os sócios e demais autorizados (considerados como tais pelo Clube) poderão 
ingressar nas dependências do Clube após a apresentação, na portaria: da Carteira de Identidade 
Social, de autorização especial da Diretoria ou outro meio de permissão de acesso, eletrônico ou 
manual, de identificação. 
 
Parágrafo Primeiro. A Diretoria, por resolução, poderá autorizar o ingresso temporário de 
convidados ou de visitantes nas dependências do Clube.  
 
Parágrafo Segundo. Será considerado inadimplente o sócio - e, por via de conseqüência, seus 
dependentes - que não efetuar o pagamento das mensalidades e taxas até o dia dos seus 
vencimentos. As mensalidades e taxas que não forem pagas até o dia de seu vencimento sofrerão 
com os seguintes ônus, desde o vencimento até o efetivo pagamento: correção monetária de acordo 
com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), aferido pela Fundação Getúlio 
Vargas, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o total atualizado. 
 
Parágrafo Terceiro. O sócio inadimplente ficará impedido de entrar nas dependências do Clube, 
considerando-se as informações prestadas pela Sociedade. 
 
Artigo 2º - A carteira de identidade social e o comprovante de pagamento poderão ser solicitados, a 
qualquer momento, dentro das dependências do Clube, por quem se identifique como Diretor, 
membro do Conselho Deliberativo ou funcionário autorizado, facultada a comprovação ulterior da 
situação do sócio. 
 
Artigo 3º - São considerados dependentes do sócio os assim previstos no Estatuto, provada tal 
condição à Comissão de Sindicância que, para tanto, poderá exigir documentos e efetuar as 
diligências que entenderem convenientes. 
 
Parágrafo Primeiro. Os limites de idade estabelecidos no Estatuto serão desconsiderados se os 
filhos ou tutelados do sócio forem portadores de necessidades especiais e com eles residam. 
 
Parágrafo Segundo. Os demais residentes com o sócio, parentes ou convidados especiais 
residentes, poderão freqüentar o Clube pagando uma taxa per capita mensal equivalente a 50% 
(cinqüenta por cento) da mensalidade ordinária vigente. Esta taxa poderá ser modificada, em 



 

  

qualquer época, pelo Conselho Deliberativo. Para serem admitidos a freqüentar e utilizar o Clube,  
ficarão sujeitos às mesmas condições exigidas aos sócios. 
 
Parágrafo Terceiro. As taxas que forem alteradas entram em vigor tão logo aprovadas, 
independentemente de divulgação. 
 
Artigo 4°: O Clube poderá admitir Associados especiais, assim considerados os aceitos, na forma do 
Estatuto Social, para usufruir, temporariamente, os seus equipamentos. 
 
“Sugestão de revisão de taxa de dependentes especiais” (residentes com o sócio, parentes ou 
convidados especiais residentes), conforme previsto no Regimento Interno do AlphaVille Flamboyant 
Clube, Parágrafo Segundo. Ficou assim deliberado: 
 
– A taxa de dependentes especiais conforme anteriormente determinada e publicada em Regimento 
Interno, passa de 50%( cinqüenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do valor da mensalidade 
do Clube, vigente. 
 
Parágrafo Primeiro. Os convênios serão selecionados e firmados pela Diretoria, podendo ser 
revogados pelo Conselho Deliberativo sem que se tenha que alegar qualquer motivo.  
 
 
Parágrafo Segundo. O Clube, assinado, mantido ou revogado um Convênio, não responderá, em 
nenhuma hipótese, por perdas e danos. 
 
Parágrafo Terceiro. O Conselho Deliberativo fixará valores a serem pagos pelos freqüentadores, por 
pessoa. A fixação poderá abranger períodos de tempo progressivos (diário, quinzenal e, no máximo, 
mensal), desde que contínuos. À falta de fixação, os valores serão de R$ 20,00 (vinte reais) por dia, 
R$ 100,00 (cem reais) por quinzena e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por mês.  
 
Parágrafo Quarto. Os valores fixados serão reajustados todo dia 01 (hum) de cada ano, tomando-se 
por base a variação do IGP-M/FGV durante os 12 (doze) meses anteriores. A data base para tal fim 
será o dia 01 de janeiro de cada ano, sendo o primeiro deles em 01 de janeiro de 2.003. 
 
 
Artigo 5º - No caso de lotes com mais de um adquirente formal (co-adquirente), os adquirentes 
deverão designar um deles para receber o título série “A” e, juntamente com seus dependentes, 
usufruir os equipamentos do Clube. No entanto, todos os adquirentes serão solidariamente 
responsáveis pelo cumprimento das obrigações junto ao Clube. O co-adquirente poderá, juntamente 
com seus familiares, candidatar-se a freqüentar o Clube, pagando, porém o valor das manutenções 
ordinárias para os sócios detentores de títulos série “A”. A admissão à freqüência e a própria 
freqüência sujeitam-se às regras para a admissão dos sócios. 
 
Artigo 6º - No caso de haver aquisição de mais de um lote, o adquirente pagará pela soma das taxas 
devidas por cada um deles, sem qualquer desconto. 
 
Artigo 7o – Se o proprietário do lote residencial alugar ou ceder a sua propriedade a terceiros, estes 
terão o direito de substituir o adquirente no uso e fruição dos equipamentos do Clube. No entanto, o 
indicado terá que ser aprovado pelo Clube nas mesmas condições para a admissão de associados 
em geral. As pessoas jurídicas proprietárias de lotes terão os mesmos direitos e obrigações dos 
sócios, devendo indicar por escrito, o nome de somente uma pessoa física que se candidatará para 
ser admitida como Associado e respectivos dependentes que irá freqüentar o Clube, assim 
permanecendo até nova comunicação. 
 
Artigo 8º - Pajens, babás, enfermeiros e assemelhados terão acesso às dependências do Clube 
quando autorizados pelos sócios, desde que devidamente identificados, através de crachás próprios 
solicitados na Administração do Clube, a pedido do sócio. A Diretoria poderá vetar o ingresso ou 
determinar a retirada dos que não ajam de acordo com este regulamento ou outras disposições 
aplicáveis. 



 

  

 
Artigo 9º - Serão admitidos convidados de sócios ou de seus dependentes, mediante critérios e 
condições específicas baixadas pela Diretoria, dentre as quais, obrigatoriamente: 
a) pagamento de taxas fixadas pelo Conselho Deliberativo; 
b) identificação do sócio responsável; 
c) responsabilidade civil e moral, pelo sócio, pelos atos do convidado, e suas respectivas 
conseqüências. Tais pessoas poderão fazer uso dos equipamentos do Clube, ressalvado ao 
Conselho Deliberativo, restringir, tanto para os Candidatos, como para os Sócios Especiais, o acesso 
a determinados equipamentos. O convidado, para usufruir dos equipamentos pagará taxa fixada pelo 
Conselho Deliberativo. À falta de fixação, os valores a serem cobrados serão os mesmos dos Sócios 
Especiais. 
 
 
 
Parágrafo Primeiro. As limitações referentes ao número de convites por sócio serão estabelecidas 
pelo Conselho Deliberativo e afixadas nos Quadros de Avisos. 
 
Parágrafo Segundo. O Conselho Deliberativo poderá isentar de pagamento o ingresso de 
convidados nas dependências do Clube, desde que não haja utilização das construções ou 
equipamentos destinados a práticas esportivas ou de lazer, tais como piscinas, quadras etc. 
 
Artigo 10º - Havendo eventos no Clube, deste próprio ou de terceiros, a Diretoria disciplinará, 
conforme os interesses do Clube, a entrada de sócios e demais interessados aos locais em que eles 
forem ocorrer. 
 
Artigo 11º - A Diretoria poderá limitar o número de convidados e, excepcionalmente, o Conselho 
Deliberativo poderá cobrar taxas especiais para certos eventos. 
 
Artigo 12º - Quando forem realizadas competições ou eventos de terceiros no Clube, a Diretoria 
poderá designar portaria especial para ingresso dos participantes ou assistentes, conforme o caso. 
 
 

Capítulo III 
Utilização das Dependências 

 
Artigo 13º - É privativo dos Diretores, membros do Conselho Deliberativo e encarregados de serviços 
o livre acesso a todos os locais do Clube, inclusive aqueles não destinados ao uso comum dos sócios 
e outros. 
 
Artigo 14º - Na utilização das instalações, equipamentos e seções do Clube, os sócios e demais 
autorizados deverão observar as disposições estatutárias, regimentais e regulamentares, as 
determinações dos órgãos dirigentes do Clube e, acima de tudo, respeitar as normas de bom convívio 
e conduta social. 
 
Artigo 15º - Os sócios e demais autorizados, por si e/ou seus dependentes, e convidados (sob a 
responsabilidade solidária do sócio que o convidou), que ocasionarem qualquer dano, ficam 
obrigados a ressarcir o Clube, sem prejuízo de outras sanções previstas no Estatuto e no Regimento 
Interno. 
 
Parágrafo Primeiro. Tratando-se de convidado, no caso de ofensa aos princípios sociais e morais do 
Clube, responde solidariamente com ele o sócio que o convidou. 
 
Artigo 16º - O horário de funcionamento e limite máximo de convidados do Clube e dos diversos 
setores será fixado, por maioria simples, pela Diretoria. 
 
Artigo 17º - É proibida a entrada de qualquer tipo de arma e/ou estilingues de qualquer espécie ou 
similar. O uso de fogos de artifício ou similares na área do Clube somente será permitido em ocasiões 
especiais festivas, em áreas pré-estabelecidas pela Diretoria e supervisionados por profissionais 



 

  

reconhecidamente habilitados para este fim. Se a contratação de estouro de fogos for feita por sócios 
ou por terceiros, o Clube não responderá por eventuais danos. 
   
 
Artigo 18° – O trânsito de veículos nas dependências internas do Clube deverá ser evitado. Quando 
necessário, a velocidade deverá ser compatível e obediente à sinalização, sendo o caso. 
 
 
Artigo 19º - A critério da Diretoria e em locais por ela indicado será permitida a circulação de triciclos 
e bicicletas “não motorizadas” ou movidas por baterias elétricas, respeitando a preferência de 
circulação do pedestre. É proibida a entrada de motocicletas e uso de buzinas a não ser em casos de 
emergência. Cadeiras de rodas e similares terão livre acesso ao Clube. 
  
Artigo 20º - O consumo de bebidas e alimentos de qualquer espécie somente será permitido nos 
locais apropriados do Clube, recintos dos bares e restaurantes e, excepcionalmente, nos locais que 
vierem a ser indicados pela Diretoria. 
 
Parágrafo Primeiro. A ingestão de bebidas alcoólicas apenas será permitida a quem a lei o permitir. 
No caso de pessoa capaz adquirir a bebida alcoólica e repassá-la para consumidor não autorizado 
por lei, ficará sujeito às sanções previstas no Estatuto e no Regimento Interno, sem prejuízo das 
sanções penais às quais venha a sujeitar-se. 
  
Parágrafo Segundo. É proibida a entrada no Clube de quaisquer drogas consideradas ilegais pelas 
leis vigentes do País, ficando o sócio, seus dependentes, tutelados ou visitantes sujeitos às 
penalidades judiciais do País e às penalidades estatutárias. 
 
Parágrafo Terceiro. É proibido jogar quaisquer objetos, incluindo cigarros, em qualquer das 
dependências do Clube, devendo apenas ser utilizadas as lixeiras distribuídas na área do Clube para 
tal fim. 
 
Parágrafo Quarto. Os infratores, mesmo penalizados, continuarão obrigados a pagar as taxas de 
manutenção ao Clube. 
 
Artigo 21º – Qualquer equipamento do Clube poderá ser interditado ou ter seu uso restringido, além 
de outras hipóteses previstas, quando for reservado para treinos destinados a competições, para a 
realização destas ou eventos que, a critério da Diretoria, recomende a utilização deles e atividades 
recreativas programadas, festas etc. 
 
Artigo 22º – A Diretoria poderá fixar horários em que os equipamentos poderão ser utilizados, 
devendo fixar aviso neste sentido no local dos próprios equipamentos. 
 

Capítulo IV 
Vestiários 

 
Artigo 23º - Os vestiários são de uso exclusivo dos sócios e dos autorizados. 
 
Artigo 24º - Todos os valores e objetos dos sócios e demais devem ser por eles devidamente 
guardados, não se responsabilizando o Clube, em hipótese alguma, por eventuais perdas ou danos, 
mesmo quando deixados nos armários ou confiados a quaisquer de seus prepostos. 
 
Parágrafo Único. - Recomenda-se que não sejam trazidos aos vestiários objetos de valor ou de 
estimação. 
 
Artigo 25º - A Diretoria poderá fixar, a qualquer tempo, condições e limites de idade para a utilização 
dos vestiários, bem como, mediante remuneração paga pelos interessados, colocar à disposição 
armários. 

Capítulo V 
Piscinas 



 

  

 
Artigo 26º - O ingresso nas piscinas poderá ser feito por portarias ou locais de controle, conforme o 
caso, mediante verificação da Carteira Social ou Convite, ou controle eletrônico. O ingresso deverá 
ser com os pés descobertos e, sempre que houver, deverá, quem nela ingressar, higienizar-se 
utilizando o lava-pés, chuveiro ou outro meio de higienização.  
 
Parágrafo Único. Pajens, babás e enfermeiros poderão adentrar o recinto das piscinas, desde que 
autorizados pelo sócio que remunera estes auxiliares. 
 
Artigo 27° - Menores de 10 (dez) anos não poderão ingressar na piscina desacompanhados. 
 
Artigo 28º - Não será permitido o uso das piscinas às pessoas que sofram de moléstias infecto-
contagiosas, que possuam feridas expostas, que estejam usando curativos, ou substâncias que 
possam contaminar a água, incluindo óleos e bronzeadores, respeitada sempre a legislação 
específica disciplinadora da matéria. 
 
Artigo 29° - Não será permitido a quem se encontrar no recinto das piscinas: 
 
a) usar trajes que forem julgados inconvenientes, insuficientes ou incompatíveis com o decoro; 
b) jogar papéis ou quaisquer objetos nas piscinas, assim como praticar atos contrários à higiene, que 
possam prejudicar a limpeza do recinto e a saúde dos usuários; 
c) fazer algazarras, correr, tomar atitudes ou praticar atos que venham a importunar os 
freqüentadores, incluindo rádios, televisores e aparelhos de som exceto “walkman” com fone de 
ouvido; 
d) fumar ou consumir bebidas e alimentos de qualquer espécie, exceto em áreas apropriadas para 

tais fins; a alimentação poderá ser feita no local determinado pela Diretoria Executiva, respeitadas 
as regras usuais de conduta e higiene; nessa área de alimentação serão designados lugares 
específicos para os fumantes; 

e) brincar com bolas ou outros apetrechos, como bóias, salva-vidas ou flutuadores de tamanho 
incompatível; 
f) utilizar-se de qualquer tipo de recipiente de vidro. 
 
Artigo 30º - As piscinas poderão ser interditadas: 
 
a) durante limpeza geral ou reparos; 
b) quando a Diretoria julgar necessário, para qualquer outro fim; 
c) por determinação da Federação esportiva à qual o Clube estiver filiado ou de autoridade pública.  
 
 

Capítulo VI 
Playground 

 
Artigo 31º - A utilização dos brinquedos do Playground é privativa de crianças até a idade limite 
estabelecida pela Diretoria, com aviso fixado no local. 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
Estacionamento 

 
Artigo 32º - O Clube não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos ou roubos, 
inclusive de acessórios, ocorridos no "Estacionamento". O "Estacionamento" representa simples 
permissão para uso de área do Clube e não guarda de veículos, ocupando eficientemente o espaço 
disponível. Os veículos não poderão ser estacionados sobre a vegetação ou guias.   
 

Capítulo VIII 



 

  

Lagos 
 
Os lagos, além de se constituírem em ornamentos arquitetônicos do Clube, poderão ter sua água 
destinada ao consumo humano. 
 
Artigo 33º - É expressamente proibido: 
 
a) pescar, para evitar acidentes de afogamentos; em eventos especiais, a Diretoria poderá permitir a 
pesca esportiva dentro de uma área específica sob a proteção de salva-vidas;  
b) nadar ou adentrar nos lagos;  
c) colocar barcos ou assemelhados, motorizados ou não, a qualquer título sem expressa autorização 
da Diretoria Executiva;  
d) jogar ou atirar qualquer tipo de objeto nos lagos. 
 
Parágrafo Primeiro. A fim de evitar riscos, os adultos e, principalmente, as crianças deverão manter-
se à distância segura de suas margens. 
 
Parágrafo Segundo. Os pais não deverão permitir que as crianças se aproximem das margens dos 
lagos. 
 
Parágrafo Terceiro. A Diretoria poderá, excepcionalmente, permitir a colocação de barcos no lago. 
 
 

Capítulo IX 
Seção de Tênis 

 
Artigo 34º - As quadras de tênis serão de uso exclusivo dos sócios e dos autorizados. 
 
Artigo 35º - O silêncio deverá ser mantido no ambiente das quadras, evitando prejudicar a 
concentração dos tenistas. 
 
Artigo 36º - A disponibilidade e as regras de utilização das Quadras serão definidas pela Diretoria ou 
quem por ela encarregado e afixada no quadro de avisos. 
 
Artigo 37º - O Clube não fornecerá bolas de tênis ou raquetes. 
 
Artigo 38º - As quadras poderão ser interditadas por ordem da Diretoria quando o mau tempo assim 
o exigir. 
 
 

Capítulo X 
Campo De Futebol,  Quadras Esportivas, e Outras Atividades Que Vierem A Ser Implantadas 

 
Artigo 39º - A utilização das quadras de práticas esportivas terá um regulamento próprio aprovado 
pelo Conselho Deliberativo, e afixadas nos quadros de aviso do Clube.  
 
 

Capítulo XI 
Sede Social 

 
Artigo 40º - A sede social é de uso privativo dos sócios e demais autorizados, aplicando-se as 
seguintes regras: 
 
 
a) poderá ser locada a terceiros nos termos de regulamentação própria emanada da Diretoria; 
b) em igualdade de condições, o sócio terá preferência na reserva de datas para sua utilização, 

salvo se a reserva já tiver sido feita a terceiros;  
c) os sócios poderão realizar eventos na sede, com a presença de terceiros, obedecido este 



 

  

Regimento e outras normas complementares estabelecidas de forma genérica pela Diretoria; 
d) a utilização da sede para eventos contratados pelos sócios terá um desconto em relação a 

terceiros, cujos valores serão fixados pela Diretoria; 
e) estando locada, o acesso de sócios à sede não será permitido, exceto aos Diretores, membros do 

Conselho Deliberativo e encarregados de serviços; 
f) os recursos financeiros movimentados pelos eventos farão parte do orçamento geral do Clube e 

buscarão sempre a condição de auto-suficiência, com contabilidade própria, e sua receita líquida 
será usada principalmente para fazer frente às depreciações do Clube e novos investimentos;   

g) os eventos que não constarem da agenda antecipada somente terão suas realizações se 
aprovados pela Diretoria; 

h) no caso de não realização do evento, ou problemas em sua realização, o Clube não poderá ser 
responsabilizado. 

 
Capítulo XII 
Penalidades 

 
Artigo 41º - Os sócios e demais, consoante a natureza da falta, as circunstâncias e as 
conseqüências dela decorrentes, que infrinjam disposições do Estatuto, dos Regimentos ou 
Regulamentos Internos, bem como Resoluções dos Órgãos de Administração, ou mesmo as normas 
de boa conduta, estão sujeitos às penalidades previstas no Estatuto Social. 
 
Parágrafo Único. A aplicação das penalidades não exime o infrator ou responsável do ressarcimento 
imediato dos danos causados. 
 
Artigo 42º - A Diretoria disciplinará a forma pela qual as ocorrências serão lavradas. A inobservância 
de forma não poderá ser alegada para anular qualquer procedimento instalado. 

 
 

Capítulo XIII 
Disposições Gerais 

 
Artigo 43º - Não serão permitidas manifestações de caráter religioso, racial ou político nas 
dependências do Clube. 
 
Artigo 44º - Não será permitido o ingresso de animais nas dependências do Clube, salvo:  
a) em se tratando de cães adestrados para guiar cegos, conduzindo pessoas com incapacidade 
visual;  
b) quando houver eventos envolvendo animais, desde que, previamente, por escrito, seja obtida 
autorização da Diretoria.  
 
Artigo 45º - É proibido pisar nos gramados ornamentais ou canteiros, sendo igualmente vedado 
colher flores. 
 
Artigo 46º - O Cadastro do Clube é de caráter reservado. Sua consulta será facultada aos sócios, 
desde que candidatos a cargos eletivos no Clube ou na Sociedade em condições que dependam do 
voto dos demais por ocasião de eleições, nas condições estabelecidas pela Diretoria.  
 
Parágrafo Único. Em casos excepcionais, a Diretoria a seu critério, e tendo sempre em vista os 
interesses do Clube e dos sócios, poderá permitir a utilização do cadastro dos associados para envio 
de correspondências, sendo a postagem realizada obrigatoriamente pelo Clube, mediante prévio 
pagamento pelo interessado das despesas e de taxa de uso a ser fixada pela Diretoria, “ad 
referendum” do Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 47º - Reuniões Sociais do Conselho Deliberativo e ou da Diretoria Executiva que necessitarem 
de recursos financeiros, deverão ser desembolsados pelos participantes. 
 
Parágrafo Único. Somente as reuniões administrativas e de trabalho poderão ser custeadas pelo 
Clube. 



 

  

 
Artigo 48º - Mensalmente será afixado nos Quadros de Avisos o Quadro Analítico Mensal das 
despesas do Clube com cópia aos membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo e 
encaminhamento à Sociedade. 
 
Parágrafo Primeiro. É obrigatória a elaboração em separado de analítico de despesas e receitas de 
eventos especiais de qualquer natureza, realizados pela Diretoria, com fixação nos quadros de avisos 
num período máximo de quinze dias após sua realização e permanência em exposição por igual 
período. 
 
Parágrafo Segundo. Tanto os analíticos mensais quanto os especiais, deverão, ao serem emitidos, 
ser enviados ao Conselho Fiscal, Deliberativo, e à Sociedade, para análise e acompanhamento. 
 
Artigo 49° - As decisões do Conselho Deliberativo se basearão no disposto nos Estatutos do Clube. 
 
Parágrafo Primeiro. O Presidente do Conselho Deliberativo poderá deliberar, no intervalo entre as 
reuniões regularmente agendadas, após consultados os Conselheiros por fax, e-mail ou outro meio 
de comunicação impressa e considerando suas opiniões, “ad referendum” do plenário do Conselho 
Deliberativo, sobre questões que não justifiquem a convocação de reuniões extraordinárias previstas 
nos Estatutos. O Presidente do Conselho Deliberativo é o responsável formal pela guarda da 
documentação acima descrita e sua apresentação ao Plenário do Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Segundo. Poderão, a critério do Presidente do Conselho Deliberativo, ser convidados ou 
convocados à Reunião deste Conselho, membros da Diretoria Executiva e do Corpo de Funcionários, 
de acordo com os interesses a serem tratados por ocasião da mesma, considerando o prazo mínimo 
de 15 dias de antecedência para comunicação. 
 
Artigo 50º - Em qualquer ocasião que houver conveniência e concordância entre Sociedade e Clube, 
poderão estabelecer entre si convênios de interesse de ambas as partes. 
 
Artigo 51º - As empresas corretoras de Vendas de lotes ou quem, ALPHAVILLE URBANISMO S/A 
indicar, terão permissão para liberar a entrada de corretores por ela autorizados, junto a potenciais 
adquirentes de lotes, tudo sem ônus em se tratando de simples visita ao Clube. No entanto estes 
últimos deverão respeitar as regras usuais de civilidade de um visitante, sendo que a Diretoria poderá 
mandar retirar ou proibir a entrada de quem não se comportar convenientemente.  
 
Artigo 52° - Em se tratando de revenda de lotes, o potencial sócio vendedor deverá comunicar, por 
escrito e com antecedência, à Portaria do Clube o nome do corretor e seus clientes. A Portaria 
anotará o horário de entrada e saída destas pessoas, que têm livre acesso para visitar o Clube. 
 
Artigo 53º - Os Departamentos Esportivos, Sociais e Culturais terão seus Regimentos e 
Regulamentos próprios, aprovados pela Diretoria, deles constando à organização de torneios e 
campeonatos, com datas afixadas previamente nos locais. 
 


