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REGIMENTO INTERNO
Associado do Círculo Militar de Belo Horizonte, entregamos a você o Regimento
Interno do Círculo Militar de Belo Horizonte. Tal documento simboliza a integração das
normas para todas áreas do Clube. O Regimento vem trazer clareza, organização,
diretriz entre as diretorias, os conselhos, os setores e as atividades. Nós nos colocamos à
disposição para esclarecer dúvidas e receber sugestões para a melhoria contínua deste
Regimento Interno.
CAPÍTULO I – DA FINALIDADE
Este regimento cumpre o Art. 28 Inciso III do Estatuto Social, e tem por objetivo
estabelecer normas para regulamentar as atividades funcionais não estabelecidas no
Estatuto. O cumprimento das normas regimentais, estatutárias e regulamentares é
obrigatório para os associados, dependentes, convidados, diretores, conselheiros e
departamentos, sem privilégio ou distinção.
Cabe a responsabilidade pela aplicação das normas regimentais, estatutárias e
regulamentares, aos membros da Diretoria, conforme Artigo 29 Inciso II do Estatuto
Social do Clube.
Os membros da Diretoria ou dos Conselhos Consultivo e Fiscal, e na falta deles, todos
os associados obrigam-se a fazer cumprir este regimento, advertindo verbalmente o
infrator e, de imediato, levar ao conhecimento do Gerente em serviço, encontrado na
Recepção ou Gerência do Clube, detalhando o fato e citando nominalmente os
envolvidos, acrescido das testemunhas que o presenciaram.
CAPÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO
1 – O horário de funcionamento do Clube e suas dependências constam no anexo A.
O horário de funcionamento dos bares, lanchonetes e restaurantes deverão coincidir com
o horário de funcionamento do Clube, sendo que seu fechamento deverá ocorrer 30
minutos antes do encerramento do Clube, podendo ser alterado somente com acordo e
autorização prévia da Diretoria Executiva do Clube.
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CAPÍTULO III - DOS ASSOCIADOS EM GERAL
DA CARTEIRA SOCIAL E ACESSO AO CLUBE
1 – A carteira social é de propriedade exclusiva do sócio e/ou dependente, devendo ser
exibida em todas as dependências do Clube, sempre que solicitada, sendo indispensável
a apresentação nas portarias para identificação e leitura ótica da mesma, ou por meio de
sistemas biométricos e/ou similares utilizados pelo Clube, a fim de comprovar situação
regular do sócio e/ou dependente para adentrar nas dependências do Clube.
2 - A emissão da carteira social e segunda via terá seu valor fixado pela Diretoria
Executiva, e o pedido somente será efetivado mediante pagamento.
3 - Enquanto não for expedida a nova carteira social, a Secretaria fornecerá uma carteira
provisória de freqüência, a ser devolvida posteriormente, na entrega da nova carteira
definitiva.
4 - Em caso de atraso de pagamento, suspensão disciplinar ou cancelamento da carteira
social, o sócio e/ou dependente serão impedidos de entrar no Clube, ainda que sejam
como convidados.
5 - O empréstimo da carteira social para sócios da mesma cota ou a terceiros gera
advertência ao sócio, que se somado em três resulta em exclusão do quadro social.
6 - Ao pedir a exclusão do quadro social, o associado deverá encaminhar, em
devolução, sua carteira social e de seus dependentes e, caso contrário, deverá declinar os
motivos pelos quais deixa de fazê-lo.
DOS SÓCIOS
1 – O Associado Especial somente será efetivado quando realizar, na Secretaria do
Clube, o preenchimento do formulário de cadastro com todos os dados do sócio-titular e
seus dependentes, juntamente com toda documentação necessária, quitando todas as
obrigações pecuniárias. Será emitida a carteira social do titular e de seus respectivos
dependentes. – Os valores constam no anexo B.
2 – O Associado Militar somente será efetivado quando realizar na Secretaria do Clube
o preenchimento do formulário de cadastro com todos os dados do militar-titular e seus
dependentes, juntamente com toda documentação necessária, quitando todas as
obrigações pecuniárias. Será emitida a carteira social do titular e de seus respectivos
dependentes. – Os valores constam no anexo B.
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3 - Os oficiais da ativa das Forças Armadas, os associados de outros Círculo Militares
congêneres, bem como seus dependentes, quando em trânsito, poderão mediante
autorização do Presidente do Círculo Militar de Belo Horizonte, frequentar
temporariamente as dependências do Clube.
Será emitida a carteira social do titular e de seus respectivos dependentes. Na Secretaria
do Clube será preenchido o formulário de cadastro com todos os dados do militar-titular
e seus dependentes, juntamente com toda documentação necessária e quitando todas as
obrigações pecuniárias. – Os valores constam em anexo.
4 – Sócios Atletas somente poderão ser admitidos quando:
a) O ingresso for individual.
b) Indicado pelo técnico da modalidade interessada.
c) Preenchendo o formulário de cadastro na Secretaria, juntamente com toda
documentação necessária, quitando todas as obrigações pecuniárias, constadas
no anexo B.
d) Com o parecer favorável da Diretoria Executiva.
e) Possua uma credencial, emitida pela Secretaria, que o permita utilizar as
dependências do Clube durante o mesmo período em que estiver participando
ativamente da atividade esportiva e estando devidamente matriculado.
DOS DEVERES DOS SÓCIOS
1 – Além dos deveres previstos no Capítulo VI do Estatuto Social, o sócio deverá ainda,
observar o seguinte:
a) Dever de todo associado do Círculo Militar de Belo Horizonte cumprir todas as
normas contidas não somente nesse Regimento Interno, como também o
Estatuto .
b) Apresentar a carteira social nas portarias ao ingressar no Clube.
c) Entrar na piscina somente com trajes apropriados de banho (biquíni, maiô e
sunga), e crianças de colo somente poderão entrar com fraldas adequadas para
banho.
d) Proibido entrar com animais no recinto do Clube.
e) Proibido ligar qualquer aparelho e/ou equipamento na área do parque aquático,
sauna e banheiros.
f) Proibido deixar copos de vidro na beira da piscina.
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g) Proibido deixar crianças sozinhas no Clube.
h) Proibido a entrada de menores de 14 anos nas dependências da Sauna, mesmo
que acompanhados de pais e/ou responsáveis.
i) Proibido fumar no interior da sauna.
j) Zelar por seus pertences dentro das dependências do Clube. O Círculo Militar de
Belo Horizonte não se responsabiliza quanto aos pertences dos freqüentadores,
na área da piscina, área de esporte, vestiários, sauna, academia, estacionamento e
demais ambientes do Clube.
DOS CONVITES
O Clube é para lazer e prática de esportes dos sócios e de seus dependentes, sendo o
convite uma concessão extra para atender às situações especiais dos associados.
Qualquer pessoa que não seja sócio do Círculo Militar de Belo Horizonte, terá que
adquirir convite por meio de sócio, podendo ser retirado somente pela Portaria A,
situada na Avenida Raja Gabaglia, 350 – Gutierrez – Belo Horizonte/MG. Não será
liberado nenhum tipo de convite pela portaria B.
1 - Somente o sócio-titular e os dependentes acima de 16 anos, adimplentes com o
Clube, poderão comprar convites. Os valores dos convites estão no anexo B.
2 - Os convites comprados e não utilizados poderão ser revalidados somente para o dia
dentro do mês referente à retirada.
3 - A retirada do convite cortesia é feita somente pelo sócio-titular com a apresentação
da carteira social, estando adimplente com o Clube e presencialmente na Secretaria, em
seu horário de funcionamento, constado no anexo A.
4 – Convites para crianças de até 12 (doze) anos são gratuitos.
5 - Cada titular tem o direito a 4 (quatro) convites cortesia por ano, este não sendo
acumulativo.
6 – Membros da Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, terão o
direito a 4 (quatro) convites cortesias por mês, este não sendo acumulativo.
7 - O sócio será totalmente responsável pelas condutas de seus convidados como
também pelos danos causados pelos mesmos quando for o caso, ficando, inclusive,
sujeito às penalidades administrativas cabíveis, em caso de transgressão das normas do
Estatuto Social e deste Regimento Interno;
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8 - Os convites poderão ser comprados por meio de dinheiro em espécie e cartão de
débito ou crédito.
9 - Babás e acompanhantes somente terão acesso ao Clube acompanhadas da criança ou
da pessoa necessitada.
CAPÍTULO IV – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DO PESSOAL
1 – Os empregados necessários à realização das finalidades do Círculo Militar de Belo
Horizonte terão suas atividades regidas pelo Plano de Cargos, constados no anexo D.
SECRETARIA
1 – Cumprir e manter o Capítulo V, Capítulo VI e Capítulo VII, do Estatuto Social, e
todos os serviços que lhe forem atribuídos.
2 – A secretaria funcionará dentro do horário constado no anexo A.
3 - Todas as alterações de dias ou de horários de funcionamento da Secretaria serão
informadas aos sócios por meios de avisos afixados, com antecedência, na própria
Secretaria, nas Portarias, nos diversos quadros de avisos dispostos nas dependências do
Clube e através de e-mails sociais.
4 - Por questão de caráter sigiloso, nenhum documento poderá ser retirado, emprestado
ou copiado, senão por pedido do sócio-titular ou por autorização judicial, bem como
fornecer informações a terceiros.
5 – O recebimento de condomínio, cota e taxa de transferência somente poderá ser
aceito mediante as formas de pagamento constadas no anexo B.
ESTACIONAMENTO
1 - O estacionamento do Clube, de utilização exclusiva dos diretores, conselheiros,
professores e associados, são constituídos de 35 (trinta e cinco) vagas para veículos de
passeio.
a) No estacionamento, será permitida a entrada somente do condutor do veículo.
Os demais passageiros que estiverem acompanhando-o deverão seguir para a
catraca de entrada da Portaria A e aguardá-lo para regularizar a entrada.
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2 – Somente serão autorizados a estacionar os veículos que possuírem a devida
autorização do Círculo Militar de Belo Horizonte.
3 - A velocidade máxima permitida dentro das dependências do Clube é de 20 km/h.
4 – Terão como advertência o usuário que for acessar ao Clube com veículos contendo
pessoas que não são sócias.
5 - O Clube não se responsabiliza:
a) por colisão dentro do Clube;
b) pela queda de frutos e/ou galhos das árvores sobre os veículos;
c) por furto ou atos danosos praticados por outrem aos veículos estacionados
dentro do Clube.
6 - Os veículos dos associados somente poderão permanecer no estacionamento
durante o horário de funcionamento do Clube.
LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
1 – A cessão ou locação das dependências do Clube dependerá da disponibilidade do
local desejado, que deverá ser consultado diretamente na Secretaria do Clube, e do
contrato firmado entre ambas as partes.
2 – O acerto de qualquer reserva do Clube deverá ser feita inicialmente pelo sinal de
20% (vinte por cento) do valor do espaço reservado. Os valores dos espaços a serem
alugados estão no anexo B.
4 – O Círculo Militar de Belo Horizonte não se obriga a devolver a importância
recebida pela locação, se a festividade não se realizar por motivos alheios a sua vontade
ou que contrariem qualquer determinação constada no Estatuto Social e/ou que
contrariem qualquer cláusula firmado em contrato entre o Círculo Militar de Belo
Horizonte e o locador.
5 – Quando qualquer dependência do Clube estiver locada, somente terão ingresso a ela
os locatários e seus convidados.
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DIRETOR DE DIA
O Serviço de Diretor de Dia será efetuado nos finais de semana, organizado pela
Secretaria e supervisionado pelo 1º Secretário.
1 - Concorrerá a escala de Serviço de Dias todos os Diretores, Conselheiros Suplentes e
Assessores.
2 – Terão preferência para a organização da escala os que se oferecerem
voluntariamente.
3 – Inexistindo voluntários ou faltando elementos para completar a escala, haverá
designação dentre os Diretores e Conselheiros.
4 – O Diretor ou Conselheiro que não puder por qualquer motivo concorrer à escala
deverá apresentar justificativa com antecedência.
5 – É permitido o entendimento entre os escalados do dia para a escolha do turno de
serviço.
6 – É obrigatória a escalação aos sábados, domingos e feriados, dividindo-se o período
de serviço em 2 (dois) turnos, cada qual com a duração máxima de 4 (quatro) horas.
7 – Haverá escalação extra para eventos especiais, sociais ou esportivos, previamente
programados.
8 – O responsável registrará as ocorrências do turno em livro próprio, que será
encaminhado à Secretaria para apreciação e necessárias providencias
9 – Na ausência do Diretor de Dia, qualquer Diretor ou Conselheiro que estiver presente
tomará as providencias que se fizerem necessárias, registrando no livro próprio em
tempo hábil.
10 – A Diretoria Executiva baixará instruções especiais para o Serviço de Dia,
revisando periodicamente a vista da experiência e sugestões.
11 – Os Diretores que estiverem presentes no Círculo Militar de Belo Horizonte devem
comunicar suas presenças aos gerentes de plantão nos fins de semana e feriados.
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CAPÍTULO V – SINDICÂNCIA
1 – As sindicâncias constituem-se em atos legais através dos quais são levados a efeito
trabalhos de averiguação para formação de provas, ou elucidação de um fato. As
sindicâncias, de caráter disciplinar, são processadas de acordo com determinações das
autoridades competentes.
2 – Quando ocorrer transgressão ao Estatuto Social, o sócio ou dependente responderá
por seus atos ou missões através de Sindicância instaurada para apuração dos fatos.
A sindicância poderá ser procedida apenas pelo Sindicante nomeado ou por uma
Comissão Constituída na forma estabelecida neste Regulamento.
a) Aplicação das penas previstas no Artigo 85 do Estatuto Social dependerá dos
resultados da sindicância especialmente instaurada.
3 – O sócio ou dependente punido poderá solicitar reconsideração do ato, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da comunicação.
4 – Competem as Comissões de Sindicância ou Sindicante:
a) Proceder com o Maximo sigilo e exação as investigações.
b) Convocar para os atos processuais que devem ser realizados os sindicados ou
testemunhas.
c) Apresentar seu parecer e conclusões em relatório final.
d) Ao relator compete zelar para que não sejam devassados os autos da Sindicância
e outros documentos, não permitindo que sejam dadas informações de qualquer
natureza sem expressa autorização do Presidente da Comissão, bem como
providenciar a assinatura do Relatório por todos os seus membros, sendo as
folhas dos autos numeradas e rubricadas pelo Presidente.
5 – Ficam os sócios ou seus dependentes obrigados a atender a convocação de
qualquer órgão estatuário, Comissão ou Sindicante, para depois sobre fatos que
devam ser apurados, sob pena das sanções disciplinares, caso se neguem.
6 – No dia do julgamento, em qualquer órgão estatuário, poderá o sindicado ou
interessado, desde que convidado, comparecer a reunião, onde, se lhe for dada a
palavra, sustentar seus pontos de vista, sugestões ou defesa, o qual poderá ser
proferido por advogado.
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7 – Os recursos (pedidos de reconsideração) poderão ser feitos à Diretoria
Executiva.
8 – A aplicação da pena disciplinar não exime a responsabilidade do sócio, seus
dependentes ou convidados, quanto a prejuízos causados ao patrimônio do Circulo
Militar de Belo Horizonte e particulares, devidamente apurados, os quais deverão
ser indenizados.
a) Se necessário, para fundamentação de sua defesa, o sindicado poderá requerer
copias reprográficas de peças do processo de Sindicância, ficando a critério do
Presidente do Círculo Militar de Belo Horizonte deferir ou não tal pretensão.
9 – Os autos e solução final das Sindicâncias determinadas para fins disciplinares
serão arquivadas na Diretoria Jurídica.
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO A


HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

CLUBE:
Segunda-feira: Clube fechado para limpeza
Terça-feira à Quinta-feira: 07:00hrs às 21:00hrs
Sexta-feira: 07:00hrs às 20:00hrs
Sábado, Domingo e feriado: 07:00hrs às 18:00hrs
SAUNA:
Segunda-feira: 18:00hrs às 20:00hrs
Terça-feira à Sexta-feira: 10h30min às 12h30min / 13h30min às 16:00hrs / 18:00hrs às
21:00hrs
Sábado, Domingo e feriado: 10:00hrs às 14:00hrs / 15:00hrs às 18:00hrs
SECRETARIA:
Segunda-feira: 09:00hrs às 18:00hrs
Terça-feira à Sexta-feira: 08:00hrs às 18:00hrs
Sábado: 08:00hrs às 12:00hrs
Domingo e feriado: Fechado
PORTARIAS:
Portaria A
Segunda-feira: 07:00hrs às 20:00hrs
Terça-feira à Quinta-feira: 07:00hrs às 21:00hrs
Sexta-feira: 07:00hrs às 20:00hrs
Sábado, Domingo e feriado: 07:00hrs às 18:00hrs
Portaria B
Todos os dias: 07:00hrs às 12:00hrs / 13:00hrs às 18:00hrs
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ANEXO B


TABELA DE PREÇOS

CATEGORIA ESPECIAL
COTA: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
FORMAS DE PAGAMENTO:
À vista no dinheiro, débito ou crédito: Isenção de 12 (doze) meses de condomínio
Parcelamento:
2x no cartão de crédito: Isenção de 10 (dez) meses de condomínio
3x no cartão de crédito: Isenção de 8 (oito) meses de condomínio
5x no cartão de crédito: Isenção de 6 (seis) meses de condomínio
CONDOMÍNIO:
Individual: R$ 170,00 (cento e setenta reais)
Familiar: R$ 210,00 (duzentos e dez reais) + taxa de R$ 21,00 (vinte e um reais) de cada
dependente acima de 16 (dezesseis) anos – Titular, cônjuge, filhos e netos até 24 anos,
pais e netos.
FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito, dinheiro e cheque.
CATEGORIA MILITAR
COTA: Isento
CONDOMÍNIO:
Individual: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Familiar: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) + taxa de R$ 15,00 (quinze reais) de cada
dependente acima de 16 (dezesseis) anos – Titular, cônjuge, filhos e netos até 24 anos,
pais e netos.
FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito, dinheiro e cheque.
CATEGORIA ATLETA
COTA: Isento
CONDOMÍNIO:
Individual: R$ 80,00 (oitenta reais)
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CARTEIRA SOCIAL
R$ 15,00 (quinze reais)
FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito, dinheiro e cheque.
TRANSFERÊNCIA DE COTA
Familiares: Isento
Terceiros: R$ 500,00 (quinhentos reais)
FORMAS DE PAGAMENTO: À vista no cartão de crédito, débito, dinheiro e cheque.
CONVITES
Terça-feira à Sexta-feira: R$ 20,00 (vinte reais)
Sábado: R$ 30,00 (trinta reais)
Domingo e feriado: R$ 50,00 (cinqüenta reais)
FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito e dinheiro.
ALUGUEL DOS ESPAÇOS
Salão A
Sócio: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Não sócio: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Festa Beneficente: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
Salão B
Sócio: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
Não sócio: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Festa Beneficente: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
QUIOSQUES:
Sócio: Gratuito
Não sócio: Terça-feira à Sexta-feira: R$ 20,00 (vinte reais)
Sábado: R$ 30,00 (trinta reais)
Domingo e feriado: R$ 50,00 (cinqüenta reais)
FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito e dinheiro.
QUADRAS PARA EVENTOS:
Quadra de Futsal: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Quadra de Basquete: R$ 3.000,00 (três mil reais)
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Ginásio: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Quadras de Peteca: R$ 600,00 (seiscentos reais)
ESTACIONAMENTO:
R$ 600,00 (seiscentos reais)
FORMAS DE PAGAMENTO: Transferência bancária, cartão de crédito, débito,
dinheiro e cheque.
QUADRAS PARA JOGOS:
R$ 190,00 (cento e noventa reais) h/a
FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito e dinheiro.
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ANEXO C


ESCOLINHAS

1 – Qualquer atividade ministrada nas dependências do Círculo Militar de Belo
Horizonte é terceirizada, não possuindo qualquer vínculo empregatício com o Clube.
2 – Os alunos das atividades ministradas somente permanecerão nas dependências do
Clube dentro do horário das aulas, não podendo antecipar ou ultrapassar esse horário, e
nem tampouco permanecer do Clube sem a presença do professor da modalidade.
3 – Os alunos das atividades ministradas somente poderão adentrar no Clube se
estiverem portando a carteira social em caso de alunos sócios, ou do chaveiro de
identificação em caso de alunos não sócios, e estando devidamente matriculados na
modalidade.

17

ANEXO D


DO PLANO DE CARGOS

Artífice
Pedreiro, bombeiro, hidráulica - 1 (um) funcionário
Auxiliares Administrativos
Secretaria – 1 (um) funcionário
Relações Públicas – 1 (um) funcionário
Auxiliar de Manutenção
Eletricista, bombeiro e hidráulica – 1 (um) funcionário
Auxiliar Departamento Pessoal
Financeiro, Recursos Humanos e Supervisor – 1 (um) funcionário
Faxineiros
9 (nove) funcionários
Supervisores
2 (dois) funcionários
Porteiros
4 (quatro) funcionários
Superintendente
1 (um) funcionário
Tratadores de Piscina
2 (dois) funcionários
Vigias Noturnos
2 (dois) funcionários

