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"Este regimento foi criado, visando padronizar comportamentos e estabelecer regras e 

limites de convivência coletiva. No entanto, poderá ser alterado a qualquer tempo, caso 

seja necessário se adequar a novas situações, devendo as alterações serem aprovadas 

pela Diretoria e encaminhadas ao Conselho Deliberativo”. 

 

DOS VISITANTES 

 

Art. 1º Toda pessoa não sócia que adentrar às dependências do Clube será visitante e 

deverá fazer-se registrar junto à Administração, para fins de controle 

 

Art. 2° O associado que solicitar a entrada de babá – sua funcionária – para cuidar de 

seu(a) filho(a), só será permitida a entrada da mesma, mediante cadastramento prévio e 

sua identificação no ato da entrada. 

 

Art. 3° O associado apresentante se responsabilizará por todos os atos do convidado, 

inclusive por danos materiais causados ao patrimônio do Clube. 

 

Art. 4° A Diretoria assiste o direito de vedar a entrada de convidados, quando achar 

conveniente. 

 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DAS 

DEPENDÊNCIAS 

 

Art 5° Uso da BATOC está regulado por contrato próprio, e seu horário está sujeito a 

modulação da diretoria. 

 

Art 6° Quadra externa é utilizada das 8h-23h, alugueis estão sujeitos a disponibilidade 

prevista no caderno de reservas. Danos a estrutura da quadra, quando constatados por 

membros da diretoria ou funcionários da AAAOC, serão passiveis de multa.  

 

Art 7° É expressamente proibida a entrada de veículos automotores bicicletas na pista 

de atletismo. Proibido uso quando a mesma estiver alagada. Existe prioridade no uso da 

raia 1 para o atleta que estiver desempenhando maior velocidade.  Após as 21h a 

iluminação da pista será desligada, impreterivelmente. 

 

Art 8° A quadra de tênis fica sujeita a disponibilidade em função do uso para treino e 

aulas particulares. O uso deve ser feito mediante reserva diretamente com a diretoria do 

clube.   

 

Art 9° A piscina está sujeita ao uso por alugueis e treinos de equipes, sendo que neste 

caso uma raia estará reservada para o uso dos sócios. Exceto nos horários de treino do 

time de polo aquático. Aos associados, o uso da piscina fica restrito ao horário das 6h-

22h, sendo que o uso em horários que fogem a este intervalo é restrito aos treinos de 

equipes de natação e polo. Demais normas de uso se encontram afixadas próximo a 

entrada da piscina. A piscina pode ser fechada para realização de competições, sendo 

que isto será afixado como lembrete nas dependências da piscina. Cabe a diretoria  
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determinar horários excepcionais ou motivos de fechamento da piscina, situação na qual 

um comunicado será afixado nas dependências da piscina. 

 

 

Art 10° O uso do caveirinha está sujeito a disponibilidade em função do uso por 

projetos sociais, escolas de esporte e locações. Para os associados o horário de uso 

corresponde ao horário de funcionamento do clube, contanto que esteja disponível 

seguindo as normas expressas anteriormente neste artigo. No caso de alugueis, o horário 

é adaptado conforme a diretoria definir. 

 

Art 11° O horário de uso do Caveirão corresponde ao horário de funcionamento do 

clube. Exceto no caso alugueis para equipes, situação na qual os limites de horário serão 

decididos pela Diretoria. É terminantemente proibido adentrar nas dependências do 

caveirão com vestimenta inadequada que causem dano ou atrapalhem a limpeza do 

local. 

 

Art 12° Qualquer dependência do clube pode ser interditada em situações emergenciais, 

sem aviso prévio. 

 

Art 13° O dano a qualquer estrutura, quando constatado pela diretoria ou funcionários, 

estará sujeito a recompensação financeira. 

 

Art 14° O horário de funcionamento da Secretaria:  dia de semana 10h-19h    

Sábado:  11h-17h  

Domingos: fechada  

O horário estará sujeito a mudanças conforme aviso prévio de 3 dias.  

 

 DO ATRASO DE PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO 

Art 15° No caso de desistência, não haverá devolução da anuidade paga ou parte desta, 

tendo em vista que o orçamento realizado já está devidamente comprometido e foi 

devidamente distribuído dentre os associados para o presente anual. 

 

Art 16º Todo sócio que estiver com seus pagamentos atualizados e, por alguma falha 

administrativa na tramitação bancária constar como inadimplente, não estará impedido 

de adentrar ao Clube. Deverá antes, porém, assinar uma declaração de que não se 

encontra inadimplente e se comprometer de apresentar o recibo de pagamento dentro de 

3 (três) dias úteis, comprovando sua quitação em data anterior, assumindo desta forma 

as responsabilidades por este ato. 

 

Art 17° Quanto ao atraso no pagamento dos armários a multa será proporcional ao 

tempo atrasado. No caso de atraso será feita uma notificação no próprio armário. 

Após 30 dias da notificação o armário será violado e seu conteúdo será guardado na 

secretaria, permanecendo lá por mais 60 dias, após este tempo os pertences serão 

doados. 

 

DAS COMUNICAÇÕES DOS SÓCIOS  
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Art. 18º As críticas e sugestões que os sócios pretendam fazer, deverão ser escritas e 

endereçadas à Diretoria, a quem caberá fazer os estudos e tomar as providências, se for 

o caso presidente@aaaoc.com.br. 

 

 

 

 

 

DOS EVENTOS 

 

Art. 19° A locação somente se efetivará após a assinatura de contrato, cujos termos o 

locatário se responsabilizará quanto aos aspectos de idade para a participação nos 

eventos, consumo de bebidas alcoólicas, drogas e outros. A infração a essas exigências 

submeterá o locatário às penalidades previstas nos Artigos 16, 17,18 e 19 do Estatuto e 

desse regimento. 

 

Art. 20° Para os eventos particulares, requisitados antecipadamente e autorizados pela 

Diretoria, o locatário, associado ou entidade poderá contratar os serviços do 

concessionário ou de terceiros, ficando o Clube isento de quaisquer responsabilidades 

referentes à contratação. 

 

Art 21° O Concessionário se obrigará a manter as instalações e os serviços em geral em 

grau de limpeza e higiene, de modo a não se deixar margem a reclamações. 

 

Art. 22°  O horário e as condições de uso disponível ao locatário, para utilização das 

dependências do Clube, serão definidos pela Diretoria Administrativa em contrato. 

 

Art 23° A Diretoria se reserva o direito de regular o som do evento. 

 

Art 24° No caso de montagem de estruturas e descarga de mantimentos, deverão ser 

realizadas no momento do evento. Exceções deverão ser tratadas com a diretoria no 

momento da assinatura do contrato do aluguel, estando sujeitas a cobranças extras. 

 

DAS NORMAS DE CONDUTA 

 

Art 25° Compromete-se o associado arcar com a responsabilidade por possíveis danos 

materiais causados por ele na área do clube. 

 

Art 26° Não é permitido o comércio de espécie alguma dentro do clube. 

 

Art 27° A atlética, mesmo durante a permanência de aluno em suas dependências, não 

se responsabiliza pelos automóveis estacionados nas suas dependências e, nem por 

pertences no interior dos veículos. 
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Art 28° As vagas localizadas em frente ao clube são destinadas aos Diretores, 

limitando-se a um único veículo por diretor.  

 

 

 

 

Art 29° A Atlética não se responsabiliza por pertences de associados dentro de suas 

dependências, inclusive armários.  

 

Art 30° O associado, dentro da(s) prática(s) desportiva(s) escolhida, deve respeitar e 

acatar as determinações do profissional pela modalidade, na busca de um melhor 

desenvolvimento e aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

Art 31° Qualquer ato de indisciplina, cometido contra professores, funcionários, ou 

outros associados, compromete-se o infrator a arcar com as responsabilidades advindas 

do ato, além de motivar a exclusão do mesmo a critério da Atlética. 

 

Art 32° A Atlética não se responsabiliza por eventuais acidentes ocorridos pela prática 

de modalidades desportivas. 

 

Art 33° A Atlética não se responsabiliza pelo ingresso, permanência e ato de saída de 

associados menores (bebês, crianças e adolescentes) 

 

Art 34° É expressamente proibida a saída de equipamentos acessórios e materiais de 

forma geral, pertencentes a Atlética, de dentro de suas dependências. Salvo nos casos de 

eventos institucionais, mediante a expressa solicitação e autorização. 

 

Art 35° A anuidade do clube é de 365 dias a correr da data de adesão. 

 

DAS TRANSGRESSÕES DICIPLINARES E PENALIDADES 

 

Art 36° São consideradas transgressões disciplinares e penalidades: a)-Ofender, 

desrespeitar, desacatar e caluniar membros da Diretoria, funcionários, associados do 

clube ou seus dependentes. b)-Promover brigas, intrigas, discussões e desavenças com 

membros do clube. c)-Prestar declarações falsas contra membros da Diretoria, quadro 

funcional e social do clube. d)-Apresentar, nas dependências do clube, atitudes 

inconvenientes ou atentatórias à moral e aos bons costumes. e)-Descumprir e 

desrespeitar o Estatuto, o Regimento, os Regulamentos e as Ordens do clube ou em suas 

competições ou torneios internos. f)-Adulterar documentos expedidos pelo clube, 

apresentar documentos falsos ou informações falsas. g)-Negar a apresentação, no 

recinto do clube, de documentos de identidade, carteira social e atestado médico quando  
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solicitados. h)-Forçar a entrada nas dependências do clube sem carteira social, com 

mensalidades atrasadas ou com atestados vencidos. i)-Introduzir ou auxiliar a introduzir, 

nas dependências do clube, pessoas estranhas ao quadro social. j)-Emprestar ou tomar 

emprestada a carteira social de outro associado com o objetivo de ter acesso ao clube. 

k)-Furtar valores monetários, materiais e objetos do clube ou de associados. l)-Provocar, 

deliberadamente, danos materiais ao patrimônio do clube. m)-Fumar em locais 

proibidos, usar ou portar, nas dependências do clube, drogas proibidas. n)-Apresentar 

estado de embriaguez e promover perturbações nas dependências do clube. o)-Estourar 

rojões, bombinhas e outros objetos que provoquem pânico, danos e tumultos nas 

dependências do clube. p)-Impedir vistoria em porta-malas de carros, ao passar nas 

portarias do clube, quando realizadas coletivamente. q)-Portar armas nas dependências 

do clube, mesmo que tenha porte das mesmas. 

 

Art 37° Penalidades serão definidas em até 15 dias após o ato, mediante reunião com as 

partes e a diretoria do clube. 

 

 

 

 

 

 

 

DA POLÍTICA DE ANIMAIS 

 

Art 38° Cachorros de pequeno e médio porte liberados 

 

Art 39° Gatos estão liberados. 

 

Art 40° Fica vedada a entrada de animais domésticos na piscina e restaurante. 

 

Art 41° Danos morais ou materiais causados por incidentes com os animais são de 

responsabilidade dos respectivos donos. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CAMPO 

 

Art 42º: A liberação do campo ficará suspensa em caso de chuva durante o horário da 

atividade. 

 

§1º Haverá um funcionário ou diretor da AAAOC encarregado pela verificação das 

condições de uso do campo em caso de chuva. 

§2º Em caso de impossibilidade de uso do campo, será disponibilizada uma data para 

reposição da atividade ou o valor do uso perdido será abatido da taxa total paga pela 

entidade.  

 



Associação Atlética Acadêmica “Oswaldo Cruz” 
RECONHECIDO DE UTILIDADE PÚBLICA - LEI 8454 DE 4/12/64 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

Associação Atlética Acadêmica “OSWALDO CRUZ” 

Rua Arthur de Azevedo, nº. 1, Cerqueira César - CEP 05404-010 - São Paulo, SP - Brasil 
Fone/Fax: (11) 3082-8775       CNPJ: 43927 516/0001-99       http://www.aaaoc.com.br 

 

 

 

 

 

Art 43º: É proibido o uso de chuteira de trava, exceto em jogos oficiais dos times.  

§1º O uso de chuteiras society é permitido. 

§2º Não é permitido o uso de chuteiras de trava metálica. 

§3º Haverá um funcionário ou diretor da AAAOC encarregado pela verificação das 

chuteiras das equipes. 

 

Art 44°: O não cumprimento destas normas implicará em punições para as equipes 

responsáveis: 

 

1ª infração – Advertência escrita 

2ª infração – Advertência escrita 

3ª infração – Multa 

4ª infração – Multa 

5ª infração – Suspensão das atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da utilização da quadra de tenis. 

 

Art 45°: As quadras estarão disponíveis para uso, de segunda‐feira a domingo nos 

horários abaixo discriminados: 

- De 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 17:00  às 22:00 horas, para todos os associados. 

- De 3ª e 5ª feiras, das 14:00 às 22:00 horas, para todos os associados. 

- Aos sábados, das 08h às 12hs, a quadra será utilizada para treinos da equipe de 

tênis, ficando disponível para uso dos sócios a partir das 12:00. 

- Aos domingos a quadra estará disponível das 6:00 às 22:00. 

 

Art 46°: Poderão usar as quadras de tênis: 

a) Sócios que estejam em dia com a taxa de anuidade. 

b) Pessoas devidamente autorizadas a frequentar o Clube; 

c) Convidados de sócios, mediante pagamento de diária; 

d) Pessoas e/ou equipes que paguem aluguel da quadra. 

 

Art 47º: A utilização da quadra poderá ser parcial ou totalmente suspensa pela Diretoria 

quando: 
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   - For necessário reservá‐la para realização de jogos amistosos ou oficiais, partidas de 

campeonato interno, desafios, campeonatos supervisionados e treinamento de equipes. 

 

 

 

- For necessário lavá-la, repará‐la ou quando seu estado não permitir a prática de 

tênis por motivos de chuvas ou outro motivo de força maior. 

 

Art 48°: Diretoria é responsável por fazer cumprir o regulamento de tênis e, sempre que 

necessário, a Diretoria comunicará, com no mínimo 1 semana de antecedência, em seus 

quadros de avisos e por e‐mail, atividades extras tais como: torneios, amistosos, 

desafios, treinos, etc. A diretoria é responsável por fazer cumprir o regulamento de 

tênis. 

    

Art 49°: Iniciada uma partida de tênis, se houver tenistas na espera, será permitido que 

se jogue apenas 30 minutos ou 1 set. 

 

Art 50º: Não havendo jogadores na espera para utilização da quadra, o tempo 

deutilização é livre. 

 

Art 51º: Para a prática do esporte, será exigido o uso de calçados tipo tênis, que deverão 

ser de sola de borracha lisa. 

 

Art 52º: Os tenistas que se utilizarem da quadra se responsabilizarão por ligar e desligar 

a sua iluminação, retirando a chave do quadro de força na portaria e devolvendo-a no 

mesmo local. Para retirar a chave será necessário assinar um registro e deixar um 

documento de identificação. 

 

 

 

 

 

Art 53º: Será exigida dos tenistas postura condizente com o esporte, no tocante ao 

silêncio e educação esportiva, e não será tolerada conduta anti‐desportiva (proferir 

palavras de baixo calão, praticar atos ou gestos obscenos, atirar bola para fora da 

quadra, atirar a raquete longe, maltratar ou insultar funcionários ou qualquer outro 

procedimento inconveniente, contrário ao moral ou à disciplina). 
 

 

 

 

 

 

 


