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1ª ALTERAÇÃO REGIMENTO INTERNO 

 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE 

CASCAVEL AREAC 

 

CAPITULO I 

 

DO REGIMENTO E SUA FINALIDADE 

 

Art l° - A diretoria da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel - 

AREAC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Capitulo VI, Parágrafo II, 

Art.58 dos Estatutos, resolve promulgar o presente Regimento Interno, de acordo com 

os preceitos que se seguem. 

  

Art. 2° - O presente Regimento Interno vem disciplinar o funcionamento dos diversos 

setores da AREAC fixando normas para freqüência, acesso e uso das dependências, 

instalações, materiais, equipamentos e demais bens que compõem o seu patrimônio. 

 

Art. 3° - A obrigatoriedade do cumprimento das normas aqui expostas será absoluta por 

parte dos associados, seus dependentes e convidados.  

 

CAPITULO II 

 

DOS ASSOCIADOS, ASSOCIADOS CONVIDADOS, ASSOCIADOS JUNIOR, 

CONVIDADOS E NOVOS SÓCIOS. 

  

Art. 4° - Os sócios, sócios convidados e sócios júnior entrarão no gozo dos direitos que 

lhes conferem os Estatutos, assim que preencherem a ficha proposta e estejam em dia 

com as contribuições.  

 

Parágrafo primeiro: Por ocasião da fixação do valor das contribuições a Diretoria 

Executiva estipulará uma data limite para o seu pagamento, após a qual o associado será 

considerado inadimplente, perdendo os direitos que lhes conferem o presente 

Regimento.  

 

Parágrafo segundo: Considera-se sócio júnior os estudantes de agronomia de último ano 

das faculdades de agronomia situadas dentro da área de atuação da entidade. 

 

 

Art. 5° - Os sócios, sócios convidados e sócios júnior e seus dependentes poderão 

participar de todas as atividades sociais da Associação. 

  

Parágrafo único - São considerados dependentes e como tais, com livre acesso as 

instalações da Associação, a esposa e filhos.  

 

Art. 6° - Os filhos de associados serão considerados dependentes até completarem a 

maioridade civil, ou enquanto estiverem cursando ensino superior.  

 

Art. 7° - é facultado aos sócios, em pleno gozo de seus direitos, convidar pessoas de sua 
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relação para freqüentar a Associação em caráter esporádico, responsabilizando-se pelas 

mesmas, exceto piscinas e saunas. 

 

Art. 8° -- Os sócios transferidos de outras associações devem apresentar a carta de 

transferência e quitação da anuidade da entidade exclusiva de engenheiros agrônomos a 

que tenham pertencido, estando aprovado de sua proposta de afiliação sujeita à 

confirmação da associação de origem.  

 

Art. 9° -- A admissão de novos sócios dar-se-á pelo seguinte processo:  

 

A- Preenchimento completo da ficha cadastral.  

 

B- Pagamento da taxa de inscrição, podendo, ser isento desta taxa a critério da 

Diretoria.  

 

C- Pagamento mínimo da taxa do semestre em curso. 

  

D- Anexar os documentos exigidos, fotocópia da Carteira do CREA, fotografia 

digitalizada do novo sócio e de cada dependente acima de 5 anos.  

 

E- Apresentação da proposta na reunião ordinária da Diretoria Executiva, submetida à 

apreciação dos diretores, caso de não aprovação da proposta a mesma será devolvida ao 

proponente bem como suas respectivas quantias pagas.  

 

Parágrafo único: A admissão de sócios convidados e sócio júnior dar-se-á, pela 

Diretoria Executiva, após indicação de um sócio, obrigatoriamente Engenheiro 

Agrônomo, que se responsabilizará pelo sócio indicado. 

 

CAPITULO III 

 

DO PATRIMÔNIO  

 

Art. 10° - É responsabilidade do Diretor Administrativo, zelar, em primeira instância, 

pelo patrimônio da Associação, devendo manter relação atualizada dos bens móveis e 

imóveis que compõem o seu patrimônio, bem como manter em bom estado de 

conservação e em perfeito funcionamento os equipamentos, instalações, móveis e 

demais materiais da Associação.  

 

Art. 11° - O empréstimo das instalações e/ou bens da Associação a outras entidades e a 

terceiros somente poderá ser realizado com aprovação da Diretoria Executiva, após 

votação, e, com, no mínimo 2 ∕ 3 dos votos favoráveis.  

 

Art. 12° - As pequenas aquisições serão feitas mediante, no mínimo duas cotações, 

autorizada por um membro da diretoria, e pagas pelo Diretor Financeiro, mediante 

apresentação de notas fiscais e requisições.  

 

CAPITULO IV 

  

DO USO DA SEDE SOCIAL  
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Art. 13° - O uso da sede social e dependências, em caráter particular, pelos sócios e 

dependentes, bem como por não sócios, poderá ocorrer desde que observadas às 

condições a seguir:  

 

Parágrafo único: O uso da sede, bem como as churrasqueiras externas, pelos sócios, 

para promoção de reuniões familiares e sociais, somente poderá ser feito após reserva 

junto à secretaria da entidade, efetuando-se o pagamento dos valores aprovados pela 

Diretoria Executiva.  

 

Art. 14° - O aluguel da sede pelos sócios, e não sócios, com exclusividade para 

promoção de reuniões familiares e sociais, será realizado mediante o pagamento de taxa 

com valores definidos pela Diretoria Executiva e homologados pelo Conselho 

Deliberativo, com obrigatoriedade dos serviços de Bar, ou mediante ajuste com o 

ecônomo. 

 

Art. 15° - As churrasqueiras externas são de uso exclusivo dos associados de forma 

gratuita, sendo que a reserva para o uso deverá ocorrer, com a antecedência mínima de 

24 (Vinte e quatro) horas, junto à diretoria competente ou à secretaria da AREAC. 

 

Parágrafo único: As churrasqueiras existentes nos quiosques  são de uso exclusivo dos 

associados, sendo que a reserva para o uso deverá ocorrer junto à secretaria da AREAC, 

e, após pagamento de taxa definida pela Diretoria Executiva. 

 

Art. 16°- O aluguel da sede a Empresas, para promoção de Reuniões Técnicas 

Agronômicas, será realizado mediante o pagamento de taxa com valor definido pela 

Diretoria Executiva e homologado pelo Conselho Deliberativo. 

  

Art. 17° - A critério da Diretoria Executiva, poderá ocorrer à cessão especial de uso da 

sede, com isenção de taxas, para Empresas Públicas e Privadas, desde que relacionadas 

com a classe Agronômica, bem como entidades Assistenciais. 

  

Art. 18° - Aos sábados, domingos e feriados a sede é de uso coletivo para todos os 

associados, sendo permitida a locação, preferentemente ao associado, porém 

respeitando-se os contratos já efetivados com a Diretoria Executiva. 

 

CAPITULO V 

 

DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E SUAS INSTALAÇÕES  

 

Art. 19° - A utilização das canchas esportivas será controlada pelo Diretor de Esportes, 

ficando a ele reservado o direito de suspender as atividades esportivas a qualquer hora e 

dia e pelo tempo que convier, quando tal medida for julgada cabível e necessária.  

 

Art. 20° - Os campos de futebol suíço ficam reservados para jogos de futebol aos 

sábados, domingos e feriados a partir das 16h00min.  

 

Art. 21° - Os campos de Futebol suíço são de uso dos associados e seus dependentes. 
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Art. 22° - O associado poderá trazer convidados para a prática do Futebol suíço, em 

caráter esporádico.  

 

Parágrafo único: O comportamento de convidados é de inteira responsabilidade moral e 

financeira do associado, que assim se sujeita às penalidades previstas pelo Estatuto 

Social. 

  

Art. 23° - A participação de menores nos jogos de futebol é de inteira responsabilidade 

de seus pais e responsáveis, eximindo-se a direção da associação por qualquer acidente 

que os mesmos venham a sofrer.  

 

Parágrafo único: A AREAC não se responsabiliza por acidentes que venham ocorrer em 

suas dependências.  

 

Art. 24° - O uso de encerados nos gols das canchas de futebol suíço fica à cargo do 

Diretor de Esportes. 

 

Art. 25° - As condições mínimas para a prática de futebol suíço nos dias de chuva serão 

determinadas pelo Diretor de Esportes, ou por outro diretor na ausência deste.  

 

Art. 26° - Não é permitido ao atleta utilizar, no campo de futebol suíço, chuteiras ou 

tênis com travas ou similares, exceto tênis especiais para a prática de futebol suíço.  

 

Art. 27° - É vedada a troca de roupas nas canchas, devendo os associados utilizarem-se 

dos vestiários próprios. 

  

Art. 28° - Durante o período noturno os refletores somente poderão ser ligados no início 

da utilização das canchas, devendo ser desligados imediatamente após o término da 

utilização pelos responsáveis pelas últimas equipes, sendo tempo de uso de no máximo 

2 (duas) horas.  

 

Art. 29° - A requisição de instalações esportivas para jogos de grupos de associados 

com outras empresas ou grupos de pessoas estranhas ao quadro social, será permitida 

após a quitação dos valores definidos pela Diretoria Executiva. 

  

Art. 30° - As canchas esportivas poderão ser usadas gratuitamente, desde que tenham a 

presença de no mínimo oito associados e seja feita uma solicitação ao Diretor de 

Esportes, com antecedência mínima de 24 (Vinte Quatro) horas.  

 

Art. 31° - O uso de materiais esportivos será controlado pelo Diretor de Esportes. 

 

Art. 32° - Todo material esportivo da associação ficará a cargo do Diretor de Esportes, 

que manterá atualizado um cadastro do material disponível e em uso na associação.  

 

Art. 33° - Não será permitida a realização de brincadeiras com bola dentro do Salão 

Social.  

 

Art. 34° - A formação de uma equipe para representar a Associação, em qualquer 

competição amistosa ou não, de qualquer modalidade ou jogo, deve ser composta 

integralmente de sócios preferencialmente em dia com a tesouraria. 
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Art. 35° - Os campeonatos e torneios das diversas modalidades esportivas terão 

regulamentos próprios em consonância com os Estatutos Sociais e este Regimento, em 

tais regulamentos poderão ser constituídas comissões especiais de julgamento.  

 

Art. 36° - Para campeonatos, torneios e jogos recreativos, a Associação fornecerá os 

materiais esportivos necessários de acordo com a sua disponibilidade.  

 

Art. 37° - Os participantes de campeonatos, torneios e jogos recreativos deverão se 

comportar com cordialidade e respeito mútuo, evitando ofensas aos colegas, jogadas 

desleais ou violentas e agressão moral ou física.  

 

Art. 38° - Os casos de indisciplina verificados nas atividades esportivas serão 

enquadrados não só com base no regulamento específico, como também à luz dos  

Estatutos Sociais, através da análise dos fatos pela Diretoria Executiva. 

  

Art. 39° - Na prática ou treinamento de quaisquer atividades esportivas, o atleta deverá 

zelar pela conservação das canchas e materiais esportivos.  

 

CAPITULO VI 

 

DO FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS  

 

Art. 40° - A entrada e saída das piscinas, devem ser realizadas, exclusivamente pelos 

portões destinados para este fim, após a devida identificação perante a pessoa destacada 

para este fim. A entrada fica condicionada à apresentação do documento específico para 

esta finalidade, estando o mesmo dentro do prazo de validade. O banho prévio é 

obrigatório.  

 

Parágrafo único: Quando a utilização ocorrer em horário comercial, será obrigatória a 

identificação junto à secretaria da entidade. 

. 

Art. 41° - É vedado o uso de copos de vidro, garrafas, cigarros, etc, dentro do recinto 

das piscinas em virtude de recomendações técnicas e sanitárias.  

  

Art. 42° - Poderão ter acesso às piscinas, os associados e seus dependentes que 

satisfizerem as seguintes condições:  

 

a) Estarem em dia com suas contribuições;  

b) Estarem com o exame médico em prazo de validade;  

c) Não estarem em desacordo com nenhum item deste Regimento Interno ou Estatutos. 

  

Art. 43° - O horário de funcionamento das piscinas serão das 09h00min às 21h00min de 

terça a domingo, ficando a segunda feira dedicada à limpeza, ficando à critério da 

diretoria a alteração do dia de limpeza, caso recaia em segunda feira algum feriado.  

 

Art. 44° - O exame médico é obrigatório e deverá ser renovado periodicamente 

obedecendo às condições determinadas pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná. 

É irrecorrível em qualquer instância a decisão do médico, o veto ao uso das piscinas a 

qualquer pessoa. Os atestados médicos deverão ser explícitos para uso das piscinas no 
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período solicitado pela diretoria, sendo que os exames poderão ser efetuados por médico 

indicado pela AREAC registrado no CRM ou outro médico devidamente registrado no 

CRM. Os exames médicos de outros clubes ou associações serão válidos se nos mesmos 

constar a data do exame, nome do associado ou dependente e se o mesmo estiver dentro 

da validade estipulada pela AREAC.  

 

Art. 45° - Fica reservado à diretoria o direito de requerer novo atestado médico a 

qualquer associado ou dependente, sempre que julgar necessário independente do prazo 

de validade.  

 

Art. 46° - As crianças menores de 5 anos estão dispensadas do exame médico e só 

poderão freqüentar a piscina quando acompanhados de pais ou responsável, trajados 

com roupas de banho. Quando a criança for acompanhada por não associado é vedado o 

uso das piscinas.  

 

Art. 47° - A freqüência às piscinas de associados e dependentes são sob a 

responsabilidade exclusiva dos associados ou responsáveis, eximindo-se a AREAC por 

qualquer responsabilidade por acidentes que os mesmos venham a sofrer.  

 

Art. 48° - Ficam proibidas quaisquer brincadeiras no recinto da piscina que possam 

oferecer perigo, tais como:  

 

a) Simular luta ou brincadeira que possa por em risco a integridade física dos banhistas.  

 

b) Empurrar ou jogar outra pessoa na piscina.  

 

c) Simular afogamento ou outras brincadeiras dentro da água.  

 

Art 49° - Ficam proibidas quaisquer práticas que atentem aos princípios de higiene, tais 

como;  

 

a) Entrar na água usando bronzeador ou qualquer tipo de cosmético no corpo.  

 

b) Entrar na piscina sem banho após pratica de exercícios ou ter deitado na grama.  

 

c) Cuspir, urinar, escarrar e assuar o nariz no ambiente e dentro da piscina.  

 

Art. 50°- É PROIBIDO:  

     

a) Levar comida ao recinto das piscinas  

 

b) Usar calçados não apropriados à natação  

 

c) Insistir em permanecer no recinto das piscinas fora de seu horário de funcionamento 

ou quando a temperatura ambiente for inferior a 20° C.  

 

d) Adentrar ao recinto das piscinas a não ser pela entrada.  

 

Art. 51° - É obrigatório que o freqüentador das piscinas esteja em traje de banho.  
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Art. 52° - Não é permitido adentrar a outras dependências da AREAC sem camisa e ou 

com roupas molhadas.  

 

Art. 53° - Anualmente o Conselho Deliberativo estipulará a taxa cobrada para expedição 

do documento que habilitará o uso das piscinas, bem como a vigência da temporada de 

uso. 

 

CAPITULO VII 

 

DO FUNCIONAMENTO DA SAUNA  

 

Art. 54° - Poderão ter acesso à sauna, os associados e seus dependentes que satisfizerem 

as seguintes condições:  

 

a) Estarem em dia com suas contribuições;  

 

b) Estarem com o exame médico em prazo de validade;  

 

c) Não estarem em desacordo com nenhum item deste Regimento Interno ou Estatutos.  

 

Art. 55° - Para uso da sauna é obrigatório o exame médico nos moldes do utilizado para 

piscina, com a informação sobre o uso de sauna. 

 

Art. 56° - Dependentes menores de 18 anos só poderão freqüentar as dependências com 

a presença ou autorização dos pais ou responsáveis.  

 

Art. 57° - A sauna estará à disposição dos associados e dependentes masculinos das 

16h00min às 18h00min, as Segundas, Quintas e Sábados e femininos das 16h00min às 

18h00min, às Quartas e Sextas. 

 

Art. 58° - Os artigos de higiene pessoal e toalhas deverão ser do usuário.  

 

Art. 59° - A critério do Conselho Deliberativo poderá haver uma taxa de expedição do 

documento de acesso e poderá haver uma taxa de uso.  

 

Art. 60° - É vedado fumar na sala de descanso da sauna.  

 

Art. 61° - Quando o usuário da sauna vier de alguma prática desportiva o banho prévio é 

exigido.  

 

CAPITULO VIII 

 

DO FUNCIONAMENTO DO BAR  

 

Art. 62° - A Associação manterá serviços de bar aos associados, familiares e 

convidados, podendo a administração ser feita por conta própria ou através de terceiros.  

 

Parágrafo I: Ocorrendo a exploração por terceiros a Associação cederá, por comodato, 

as instalações existentes.  
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Parágrafo II: Ocorrendo a exploração por terceiros, o contrato de arrendamento será 

firmado entre o arrendatário e a Diretoria Executiva.  

 

Art. 63º - A exploração exclusiva do bar pelo ecônomo será nas atividades rotineiras da 

associação.  

 

Art. 64° - Quando forem organizados eventos promovidos pela associação, a Diretoria 

estipulará a forma como o bar será explorado. 

  

Art. 65° - Os preços a serem praticados no bar deverão estar afixados em local visível. 

  

Art. 66° - O ecônomo deverá providenciar talonários para que os associados possam 

fazer a marcação das despesas efetuadas.  

 

Art. 67º - Os sócios devem ressarcir a associação ou ao ecônomo por danos que ele ou 

pessoas pelas quais são responsáveis venham causar.  

 

Art. 68° - O ecônomo ficará responsável pela reposíção dos utensílios do bar.  

 

Art. 69° - A responsabilidade pela aplicação do disposto no presente regimento caberá a 

Diretoria Executiva.  

 

Art. 70° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo.  

 

Art. 71° - O presente Regimento foi aprovado na reunião do Conselho Deliberativo em 

sete de Agosto de 2013, e entrará em vigor imediatamente.  

 

 

 

Cascavel, 07 de Agosto de 2013.  

 

 

 

 

 


