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REGIMENTO INTERNO DO CLUBE DOS POLICIAIS CIVIS DE GOIÁS 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Art. 1º. – O presente Regimento Interno tem por finalidade estabelecer normas para 
acesso e uso das dependências do Clube dos Policiais Civis, em conformidade com o 
Estatuto Social do SINPOL, complementando-o nos casos em que for omisso. 

Art. 2º. – O cumprimento das normas regimentais é obrigatório a todos os filiados e seus 
dependentes, bem como aos convidados e demais pessoas que tenham acesso às 
dependências do Clube, sem privilégios ou distinções de quaisquer naturezas. 

Art. 3º. – Todos os filiados, dependentes e funcionários deverão ter pleno conhecimento 
do Estatuto Social e do presente Regimento Interno do Clube, devendo cumpri-los de 
forma integral sob pena de aplicação das penalidades contidas no Estatuto Social do 
SINPOL. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 4º.– A Administração do Clube dos Policiais Civis é de competência do Sindicato 
dos Policiais Civis de Goiás – SINPOL GOIÁS. 

§1º.– O horário de funcionamento deverá ser fixado em conjunto com a Diretoria 
Executiva do SINPOL em locais visíveis, inclusive na portaria do Clube e site do 
Sindicato. 

§2º. – Ficará a critério da Diretoria Executiva, estabelecer as datas em que o Clube 
permanecerá fechado. 
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CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DOS POLICIAIS CIVIS 

Art. 5º.– O funcionamento do Clube obedecerá aos seguintes dias e horários: 

- Quarta-feira a Domingo: das 09h00 às 17h00 

- Segunda-feira: fechado para limpeza geral 

-Terça-feira: fechado para folga dos funcionários 

§ 1º. – Os horários previstos neste Artigo serão estendidos nos dias de festas 
programadas pelo Sindicato, até o final destas, restringindo-se às áreas de ocorrência 
do evento. 

§ 2º.– Nas segundas-feiras será dada prioridade aos serviços de limpeza e manutenção 
e, em havendo algum impedimento neste dia, aplicar-se-á a presente regra para o 
primeiro dia útil posterior. 

§ 3º. – As áreas esportivas poderão funcionar à noite, desde que haja número de filiados 
suficientes para formação das equipes, e tendo a programação aprovada pela Diretoria 
do Sindicato. 

 

CAPÍTULO IV 

DO INGRESSO E DA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DOS 
POLICIAIS CIVIS E DOS DEMAIS DIREITOS E DEVERES DOS FILIADOS DO 

SINPOL 

 

Art. 6º.– Para ingresso nas dependências do Clube é obrigatória a identificação do 
Filiado titular e/ou dependentes pelos meios que se encontrarem disponíveis e que forem 
determinados pela Diretoria do Sindicato(lista atualizada de filiados). Os filiados devem 
estar em dia com suas obrigações estatuárias e deverão se identificar através da 
apresentação de um documento pessoal com foto. 

§ 1º.– São considerados dependentes do filiado para fins de gratuidade na entrada do 
Clube: os pais, cônjuges e filhos (independente da idade); 
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§ 2º.– Somente será permitida a entrada e permanência de convidados no Clube, 
mediante acompanhamento de um filiado ou dependente do filiado titular; 

§ 3º. – Para fins de comemoração de aniversários do filiado, o mesmo fará jus na data 
do seu aniversário a até 20 (vinte) convidados, com agendamento prévio. Caso 
ultrapasse o número de 20 convidados, a partir do vigésimo primeiro convidado será 
cobrado o valor do ingresso, de acordo com a idade; 

§ 4º.– O empréstimo ou adulteração de eventuais documentos de identificação e a 
introdução de pessoas não filiadas por meios clandestinos serão considerados falta 
grave, passível de punição nos termos do Estatuto Social do SINPOL; 

§ 5º. –O filiado apresentante se responsabilizará por todos os atos dos seus convidados 
e do funcionário, inclusive por danos morais e materiais causados aos funcionários e ao 
patrimônio do Clube. 

Art. 7º. – É permitido que os usuários levem alimentos e bebidas para consumo próprio 
no interior do Clube, mesmo com o funcionamento do Bar do Clube. 

Art.8º. – Os quiosques das churrasqueiras devem ser reservados com antecedência. O 
agendamento deverá ser realizado por meio telefônico entrando-se em contato com a 
Sede do Sindicato em Goiânia, obedecendo-se ao horário de funcionamento da sede. 

§ 1º. – Em não havendo agendamento prévio do quiosque, a utilização do mesmo 
ocorrerá por ordem de chegada ao clube; 

§ 2º. – Será cobrada taxa de limpeza pela reserva/utilização do quiosque, salvo em 
confraternização da delegacia, núcleo regional ou seção especializada que o filiado 
exerce sua atividade laboral, restrita a uma confraternização a cada semestre do ano. 
No caso da confraternização mencionada anteriormente, haverá gratuidade na entrada 
dos participantes da mesma, desde que a reserva seja feita por um filiado pertencente 
ao grupo organizador. 

§ 3º.– A utilização dos quiosques será durante o horário de funcionamento do clube, das 
09 às 17h; 

Art. 9º. –No horário previsto para encerramento das atividades do Clube serão apagadas 
as lâmpadas de todas as áreas, permanecendo apenas a iluminação necessária ao 
trânsito e à segurança. 
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Parágrafo único– Havendo risco ou perigo, devido às condições climáticas, serão 
desligados os aparelhos de televisão e demais equipamentos julgados necessários, bem 
como será determinada a saída dos usuários das piscinas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES 

Art. 10. – O filiado que desrespeitar este Regimento Interno estará sujeito às penalidades 
constantes no presente regimento e no Estatuto Social do SINPOL. 
 
Art. 11. – O cumprimento das normas estatutárias e do Regimento Interno é dever de 
todos os filiados, dependentes, convidados, funcionários e prestadores de serviço, e em 
havendo o seu descumprimento, quem o presenciar deverá registrar a ocorrência na 
Administração do Clube, ou junto a funcionários de plantão. 
 
§1º. – A ocorrência deverá ser registrada no livro apropriado, numerada, devendo constar 
o nome e a matrícula do filiado infrator. Se convidado, o seu nome, bem como o nome e 
o número da matricula do filiado apresentante, como também o nome e a assinatura de 
quem está registrando a ocorrência, a infração cometida e, se possível, a assinatura do 
infrator ou das testemunhas. 
 
§2º. – As possíveis infrações não previstas neste Regimento Interno ficarão à cargo da 
análise da Diretoria dos SINPOL que, determinará a abertura de processo administrativo 
na forma prevista no Estatuto Social do SINPOL. 
 
Art. 12. – Da punição aplicada pela Diretoria Executiva do SINPOL caberá recurso para 
a Assembleia Geral na forma e prazo estabelecidos no Estatuto do Sindicato. 

Art. 13. – A aplicação da penalidade será sempre em caráter individual, exceto nas 
penas de eliminação do quadro social do filiado titular, caso em que, necessariamente, 
alcançará a eliminação de seus dependentes. 

Parágrafo único – A eliminação do dependente apenas alcançará o titular quando este 
tenha contribuído, culposa ou dolosamente, para o objeto da infração. 

Art. 14.– O filiado que estiver proibido de frequentar o clube, por motivo de aplicação de 
penalidade, continuará obrigado ao pagamento normal das mensalidades durante o 
referido período. 

Art. 15. – São consideradas infrações, puníveis com as penalidades previstas nos artigos 
do Capítulo III, do Estatuto Social do SINPOL: 
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I -  subtração de bens do Clube ou de qualquer filiado, nas dependências do Clube 
Recreativo; 
II -  porte de arma de fogo visível, nas dependências do Clube Recreativo, ainda que, 
possua o porte legal de armas; 
III -  participação em brigas ou rixas nas dependências do Clube Recreativo; 
IV -  provocar danos morais e materiais nas dependências do Clube; 
V -  a prática de jogos de azar ou qualquer modalidade de jogo a valer dinheiro; 
VI -  no campo soçaite, áreas do bar, salão de jogos, área interna e varandas do salão 
de festas, bem como nas áreas destinadas ao estacionamento de veículos e nas 
passarelas de pedestre, e na área da grama próxima às piscinas, circular utilizando-se 
de patins, bicicletas, skates e assemelhados; 
VII -  dirigir veículos com velocidade inadequada dentro do Clube; 
VIII -  utilizar-se de empregados do Clube, dentro ou fora das dependências deste, para 
serviços particulares dentro de seu horário normal de trabalho; 
IX -  manter conduta contrária aos valores Éticos e Morais nas dependências do Clube 
Recreativo; 
X -  jogar latas, garrafas, papel, plásticos, sacolas ou qualquer outro dejeto em local 
inapropriado, sujando as dependências do clube recreativo; 
XI -  o uso de som automotivo no interior do Clube; 
XII -  a entrada com animais domésticos nas dependências do Clube, salvo aqueles 
utilizados como guias para os portadores de necessidades especiais; 
XIII -  desconstruir a imagem de quaisquer membros da Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal, filiados e usuários.  

Parágrafo único– O filiado, dependentes ou convidados que cometerem quaisquer 
infrações acima mencionadas poderão ser impedidos de entrar no Clube ou convidados 
a se retirarem das dependências deste imediatamente, além das penalidades 
administrativas e penais cabíveis a espécie, devidamente aplicadas na forma prevista no 
Estatuto Social do SINPOL. 

Art. 16. –É proibido o exercício de comércio nas dependências do Clube, salvo em casos 
excepcionais, mediante expressa autorização da Diretoria do Sindicato. 

Art. 17. – São proibidos jogos, torneios de confraternização e eventos envolvendo 
terceiros em feriados, sábados e domingos, ressalvados os casos prévia e 
expressamente autorizados pela Diretoria Executiva. 

Parágrafo Único – É vedado aos Sócios e/ou convidados, em quaisquer circunstâncias, 
a utilização das dependências destinadas especificamente aos Funcionários do Clube. 

Art. 18.– O Clube não se responsabiliza pela eventual subtração, extravios e/ou danos, 
materiais e/ou morais, causados por terceiros aos bens pessoais e/ou aos próprios 
Filiados e/ou Convidados, reservando-se, entretanto, aos que considerarem-se 
prejudicados, o direito de acesso aos Sistemas de Monitoramento e Segurança internos 
para fins de identificação de eventuais infratores, preservando-se o sigilo de imagem e 
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mediante expressa autorização da Diretoria Executiva, eximindo-se o Clube da 
obrigatoriedade do funcionamento ininterrupto desses sistemas, bem como da cobertura 
integral de suas dependências, sobretudo de áreas restritas. 

§ 1º. – O acesso aos Sistemas de Monitoramento, de que trata o caput, dar-se-á na 
própria Sede do Clube, em dia e horário definido pela Diretoria Executiva, após 
apresentação de Requerimento escrito do interessado, devidamente identificado e 
assinado, relatando a motivação do pedido, a provável data, hora e o local do incidente, 
protocolado na Secretaria do Clube em até 20 (vinte) dias corridos da suposta ocorrência. 

§2º. – O fornecimento de cópia da gravação somente será autorizado se formalmente 
requerido por Autoridade Judicial e/ou Policial. 

Art. 19.– Os filiados ou dependentes que causarem danos ou prejuízos de qualquer 
natureza ao patrimônio do Clube, bem como aqueles que contraírem despesas junto ao 
Bar/Restaurante sem o respectivo pagamento imediato, deverão indenizar o Clube no 
montante daqueles e/ou quitar tais despesas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas da ocorrência, sem prejuízo da eventual cobrança complementar do montante final 
da indenização. 

§ 1º.– Os pais são responsáveis pelo comportamento e ações de seus filhos menores 
nas dependências do Clube, sendo obrigados a indenizar o Clube e/ou terceiros pelos 
eventuais prejuízos por eles causados. 

§ 2º.– Em caso de danos causados por convidado, inclusive daqueles participantes de 
equipes para a prática de quaisquer atividades desportivas, a indenização é de 
responsabilidade do filiado requisitante do convite ou do grupo de filiados que participou 
de tais atividades desportivas. 

§ 3º. – A cobrança de que trata este Artigo poderá ser feita por todos os meios 
disponíveis, inclusive por contato telefônico. 

§ 4º. – É expressamente vedado o recebimento de quaisquer pagamentos, indenizações, 
multas e/ou taxas por meio de Cheques Bancários, mesmo de emissão do próprio 
Filiado. 
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CAPÍTULO VI 

DO ESTACIONAMENTO 

Art. 20.– O Clube oferece estacionamento ordeiro e gratuito aos Filiados, observando-
se o seguinte: 

I – O usuário deverá obedecer à demarcação do estacionamento, específica para 
automóveis e motocicletas, colaborando com a disciplina do trânsito e a circulação de 
veículos; 

II – O Clube não se responsabiliza por danos nos veículos, por colisões, acidentes de 
qualquer natureza ou atos de vandalismo, sendo a responsabilidade atribuída ao 
causador do sinistro. 

III – O Clube não se responsabiliza por objetos desaparecidos de dentro dos veículos 
estacionados em suas dependências. 

IV – Todas as vagas de estacionamento do Clube, demarcadas e reservadas aos 
portadores de necessidades especiais, são de uso exclusivo aos citados usuários; 

V – Os Filiados/Dependentes que se encontrarem, ainda que temporariamente, 
submetidos às condições de necessidades especiais farão jus ao uso das citadas vagas, 
mediante Requerimento, devidamente comprovado por Laudo Médico e/ou evidente e 
inconteste necessidade, protocolado junto à Secretaria do Clube. 

VI – Não será permitida a permanência de veículos nas dependências do Clube após o 
encerramento das atividades. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PLAYGROUND, SALÃO DE JOGOS, PISCINAS E CAMPO DE FUTEBOL 
 

 
Art. 21. – O playground somente poderá ser utilizado por crianças de até 12(doze) anos. 
 
Art. 22. –O Sindicato se exime de quaisquer responsabilidades sobre eventuais 
acidentes ocorridos em brinquedos ou equipamentos, decorrentes do uso indevido dos 
mesmos, cabendo-lhe tão somente manter os equipamentos e locais conservados e 
aptos aos fins a que se destinam, devendo os filiados comunicar ao Sindicato quaisquer 
inadequações ao uso dos brinquedos. 
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Art. 23.–Não será permitido o uso de copos e garrafas de vidro no recinto da piscina, 
salão de jogos, pista de dança do salão de festas e campo de futebol. 
 
Parágrafo único – É expressamente proibido produtos comestíveis / alimentos nas 
áreas da piscina. 
 
Art. 24.– Não será permitido fumar nos recintos dos banheiros, pomar, piscinas,salão de 
festas, salão de jogos e playground sob pena de advertência verbal e, nos casos de 
reincidência, deverá ser instaurado processo administrativo para fins de aplicação de 
penalidade disciplinar. 
 
Art. 25.– É de responsabilidade dos pais ou responsáveis e/ou aqueles autorizados por 
eles, o acompanhamento das crianças nas dependências do Clube, inclusive na área 
das piscinas e demais atividades recreativas. 

Parágrafo único – As piscinas de uso infantil são restritas às crianças menores de 10 
(dez) anos, sempre acompanhadas dos pais e/ou responsáveis. 

Art. 26. – Os usuários das piscinas deverão utilizar trajes de banhos normais, não sendo 
permitidos trajes transparentes ou outros inapropriados. 
 
Art. 27.– Os usuários das piscinas deverão, antes de sua utilização, passarem pela 
ducha ou chuveiro. 
 
Art. 28.– Não serão permitidas brincadeiras de risco (empurrões, caldos) nas piscinas, 
e em sendo verificado, o funcionário do Clube advertirá os usuários, podendo, em caso 
de reincidência solicitar que os mesmos deixem as dependências do Clube. 
 
Art. 29. – Na área de banho, não será permitido o uso de bronzeadores ou qualquer 
outro tipo de cosmético que contenha óleo, exceto bloqueadores solares. 
 
Art. 30. –Não será permitida entrada na piscina de câmaras de ar, boias, bolas e 
similares, salvo boias para crianças e para salvamento, bem como não será permitido a 
colocação de peças de vestuário ou outros objetos sobre os alambrados de isolamento 
das piscinas. 
 
Art. 31. – Não será permitido pular as cercas de isolamento das piscinas. 
 
Art. 32. – Os usuários devem utilizar adequadamente, com parcimônia e zelo, os 
chuveiros, instalações sanitárias e lavatórios, a fim de auxiliar a administração na 
preservação da higiene e proteção ao patrimônio do Clube. 
 
Art. 33.– O filiado ou dependente que quiser fazer uso do material fornecido pelo Clube, 
no salão de jogos ou campo de futebol, deverá assinar um formulário fornecido pela 
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Administração do Clube, sendo que, a não devolução ou extravio do material requisitado 
obrigará o filiado a repor o material do clube. 
 
Parágrafo único – Para utilização dos jogos e campo de futebol, o filiado ou dependente 
poderá fazer uso do seu próprio material. 
 
Art. 34.– É proibida a prática de jogos de sinuca para menores de 16 (dezesseis) anos. 
A entrega do material deverá ser feita com a comprovação da idade mencionada, 
mediante apresentação da carteira de identificação. 
 
Art. 35.– A prática de jogos de mesa se restringe àquelas áreas recrutadas,compatíveis 
com o convívio social dos demais filiados, sendo também proibidas apostas de qualquer 
natureza. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DO SALÃO DE FESTAS 

 
Art. 36.– Alocação do salão de festas 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. 
 
Parágrafo único – A infração a essas exigências submeterá o locatário às penalidades 
previstas no Estatuto Social do SINPOL, ressalvadas ainda a responsabilidade penal em 
caso de crime. 
 
Art. 37.– Para os eventos particulares, requisitados antecipadamente e autorizados pelo 
SINPOL, o locatário, filiado ou entidade poderá contratar os serviços de terceiros, ficando 
o Sindicato isento de quaisquer responsabilidades referentes às contratações. 
 
Art. 38. – O horário e as condições de uso disponível ao locatário, para utilização das 
dependências do Clube, serão definidos em contrato, sendo que as atividades só 
poderão ser iniciadas a partir das 18 horas do dia do evento e não podendo ultrapassar 
as 5 horas da manhã do dia seguinte. 
 
Art. 39. – Durante o período de locação do salão de festas os usuários poderão utilizar 
os banheiros, mesas e cadeiras, playground, excetuando a área das piscinas. 
 
Art. 40. – Os valores devidos a título de locação serão devidamente tabelados e 
reajustados por a toda Diretoria Executiva do SINPOL. 
 
Art. 41.– O valor devido a título de locação do salão de festas deverá ser recolhido 
previamente mediante transferência bancária e/ou pagamento em dinheiro na sede do 

http://www.sinpolgo.org.br/
http://www.sinpolgo.org.br/
http://www.sinpolgo.org.br/
http://www.sinpolgo.org.br/
http://www.sinpolgo.org.br/
mailto:sinpol.go@gmail.com
mailto:sinpol.go@gmail.com
mailto:sinpol.go@gmail.com
mailto:sinpol.go@gmail.com
mailto:sinpol.go@gmail.com
mailto:sinpolgo@sinpolgo.org.br
mailto:sinpolgo@sinpolgo.org.br
mailto:sinpolgo@sinpolgo.org.br
mailto:sinpolgo@sinpolgo.org.br
mailto:sinpolgo@sinpolgo.org.br


 
SINPOL-GO 

Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás 
 

Sede Goiânia – Rua Salermo Qd. 47 lote 07 – Casa 01- Setor Jardim Europa - Goiânia-GO / CEP: 74325-210 Sede Entorno - Qd 18, Casa 41, 
Etapa “A” Valparaíso I - Valparaíso de Goiás – GO / CEP: 72876-054 Fone: (62) 3088-0456 – Goiânia e (61) 3025 – 0490 / 3629 - 0892 – 

Valparaíso Site: www.sinpolgo.org.br / E-mail: sinpol.go@gmail.com / sinpolgo@sinpolgo.org.br Página 10 
 

Sindicato em Goiânia, ficando o seu uso condicionado à apresentação de termo de 
autorização de uso expedido pelo SINPOL. 
 
Art. 42. – Em havendo imprevisto e não podendo o locatário utilizar o salão de festas na 
data agendada, o mesmo poderá no prazo de 72 (setenta e duas) horas, re-agendar a 
data de uso, desde que a nova data pretendida não esteja agendada por outro usuário. 
 
§1º. – Em não havendo possibilidade de uso do salão de festas na data agendada, 
poderá o locatário indicar outro filiado para fazer uso, ocasião em que o substituto deverá 
indicar sua qualificação completa ao SINPOL; 
 
§2º. – Caso o filiado efetue a indicação para uso na data agendada de terceiro que não 
seja filiado ao SINPOL, seu uso apenas será liberado mediante pagamento em 
complementação do valor devido a locatário não filiado; 
 
§3º. – Em nenhuma hipótese serão realizados ressarcimentos de valores decorrentes da 
não utilização do salão de festas pelo Locatário; 
 
Art. 43. – É vedado ao filiado utilizar-se de sua condição com vistas a obter desconto na 
locação para o uso do Salão de Festas por terceiros não filiados.  
 
Parágrafo único – O filiado que efetuar a locação do salão de festas, com descontos, 
para uso por terceiros não associados perderá o direito à locação do salão de festas pelo 
período de um ano, respondendo ainda por eventuais perdas e danos ocasionadas ao 
Sindicato. 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

DO FUNCIONAMENTO E USO DO HOTEL DE TRÂNSITO 
 
 
Art.44. – O Hotel de Trânsito, não possuindo finalidades econômicas, tem por objetivo 
dar suporte de hospedagem aos policiais civis filiados e adimplentes que estiverem em 
trânsito pela cidade de Goiânia e Região Metropolitana, nas condições estabelecidas 
neste Regimento, e estará aberto todos os dias da semana, sendo necessário 
agendamento prévio para sua utilização. 
 
Art.45. – O policial filiado e adimplente, bem como seus dependentes cadastrados junto 
à secretaria do SINPOL, disporão do uso do Hotel de Trânsito, sem quaisquer custos ou 
pagamentos adicionais de taxas. 
 
Art.46. – Serão disponibilizadas no máximo 25% das vagas para os policiais de outros 
Estados, desde que haja o pedido prévio da entidade classista ao qual ele seja 
sindicalizado. 
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Art.47. – O horário de entrada para os agendamentos feitos para a manhã será a partir 
das 09h00, e para os agendamentos feitos para a noite será a partir das 18h00 do dia 
agendado. 
 
Art.48. – O SINPOL disponibilizará hospedagem sem serviço de alimentação, sendo 
liberado o uso da copa para os hóspedes, dentro das regras estabelecidas pela 
Administração, conforme anexo I deste Regimento. 
 
Art.49. – Quando estiver hospedado em quarto de casal ou em quarto coletivo, não 
havendo outra pessoa no mesmo quarto, o hospede deverá deixar a chave na recepção 
do sindicato, não podendo em hipótese alguma levá-la consigo. 
 
Art.50. –A reserva será de no máximo 03 (três) dias, renováveis por igual período, de 
acordo coma necessidade justificada do hóspede. 
 
Art.51. – Para os casos em que o policial ou dependente precisar de tratamento médico, 
exigindo-se maior período de hospedagem, o prazo será estendido de forma a atender 
a tais necessidades, mediante pedido fundamentado por escrito. 
 
Art.52.– Não será estendida para além do período máximo estabelecido de seis dias, a 
reserva de hospedagem de pessoas não dependentes de filiados, salvo se em 
acompanhamento de filiado hospedado por necessidade de tratamento médico. 
 
Art.53. –As reservas serão liberadas a partir de quinze dias antes do período desejado 
pelo filiado adimplente, sendo obrigatório o registro da hospedagem no sistema próprio 
do SINPOL e assinatura em documento de controle interno, quando de sua entrada. 
 
Art.54. –Serão feitas reservas no mesmo dia em que o filiado adimplente precisar se 
hospedar, havendo-se a necessidade de confirmação de vaga no Hotel junto à Secretaria 
do SINPOL. 
 
Art.55. –Para as datas de períodos festivos de Carnaval, Semana Santa, Natal e Fim de 
Ano, serão permitidas reservas de até 80% das vagas a partir de um mês de 
antecedência, ficando as demais vagas reservadas para casos emergenciais até uma 
semana antes dos períodos festivos. 
 
Art.56. –Havendo-se desistência da reserva, o policial deverá informar diretamente na 
Secretaria do SINPOL ou por telefone, para que a vaga seja disponibilizada para outra 
pessoa, sob pena de suspensão temporária na utilização do serviço, em conformidade 
com as condições estatutárias. 
 
Art.57. –Os quartos individuais serão prioritariamente reservados para casais, sendo os 
filiados adimplentes desacompanhados hospedados em quartos coletivos. 
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Art.58. –Fica proibida a utilização de aparelhos eletro-eletrônicos nos quartos, coletivos 
ou individuais, garantindo-se o silêncio para os hospedes em trânsito. 
 
Art.59. – É proibido o consumo de alimentos dentro dos quartos, contando o hóspede 
de espaço próprio para tal na cozinha do clube. 
 
Art.60. – É dever dos hospedados manter o zelo, a limpeza e a conservação do quarto 
que ocupar, preservando seus objetos pessoais devidamente guardados, bem como 
manter portas e janelas fechadas, quando da utilização do aparelho condicionador de ar, 
e apagar as lâmpadas, ao deixar o quarto, evitando-se desperdício de energia elétrica. 
 
Art.61. – O SINPOL se exime de responsabilidade sobre objetos deixados nos quartos, 
devendo o hóspede mantê-los consigo, especialmente quando se utilizar dos quartos 
coletivos. 
 

 
 

CAPÍTULO X 

DA ÉTICA COMPORTAMENTAL E RELACIONAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO 
CLUBE 

Art. 62. – O Clube é uma entidade que congrega em seus objetivos o bem comum, o 
lazer, o relacionamento educado e familiar de seus Filiados e dependentes. 

§ 1º.– Atitudes de agressão física ou verbal e/ou tentativas de burla das normas 
estatutárias e regimentais são passíveis de punição e serão enquadradas 
disciplinarmente nos dispositivos legais contidos no Estatuto Social do Sindicato. 

§ 2º.– Não são admitidas gritarias desnecessárias ou qualquer barulho em excesso, não 
sendo permitido o uso de aparelhos sonoros particulares em volume que traga 
perturbação da ordem. 

§ 3º.– A Administração do Clube colocará à disposição dos Interessados os instrumentos 
suficientes e necessários à apresentação de sugestões e/ou reclamações e designará, 
entre os Funcionários, alguém com perfil adequado para se encarregar da função de 
Ouvidor, a quem caberá o adequado encaminhamento das questões apresentadas. 

§ 4º.– O registro considerado grave será encaminhado à Administração do Clube que o 
submeterá à Diretoria do Sindicato. 

§ 5º.–Todos os demais registros serão encaminhados aos Diretores, devendo ser 
acompanhada a solução dos mesmos por parte do Ouvidor. 
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CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

Art. 63. – É dever de todo filiado, dependente e convidado, zelar pela limpeza e 
conservação de todas as dependências do Clube Recreativo, como também pela prática 
de esportes e recreação nos locais adequados. 

Art. 64. – Não é permitido escrever, desenhar ou pintar nas lixeiras, bancos, mesas, 
cadeiras e demais bens do Clube. 

Art.65. – As Diretorias Administrativa e Financeira se reservam o direito de tratar, quando 
necessário, dos casos omissos a este Regimento. 

Art. 66. – O presente Regimento Interno do Clube dos Policiais Civis entrará em vigor 
na data de sua aprovação em reunião ampliada.  

SALA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINPOL, na Capital do Estado do 
Goiás, aos oito dias do mês de janeiro do ano de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Paulo Sérgio Alves de Araújo 
Presidente do SINPOL-GO 
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ANEXO I 
 

 
REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COPA/COZINHA DO CLUBE 

 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios de utilização do espaço da 
Copa e dos serviços prestados por funcionários deste sindicato. 
CONSIDERANDO a necessidade de se prover a manutenção e limpeza constante do 
ambiente, que pela natureza do uso necessita constante observação de regras de 
higiene. 
CONSIDERANDO que é dever desta instituição zelar pela limpeza de seus ambientes e 
atentar para a saúde dos que trabalham no sindicato, bem como dos associados que 
utilizam a copa. 
 
A DIRETORIA ADMINISTRATIVA estabelece o que segue: 
 

Sendo dever de todos zelarem pela limpeza do ambiente da copa, fica estabelecido 
que os utensílios usados (copos, talheres, pratos, etc.) por associados, diretores e 
funcionários, ou mesmo visitantes autorizados, deverão ser deixados limpos, da forma 
como foram encontrados, para que possam ser igualmente aproveitados por todos; 
 

A diretoria e funcionários deste sindicato não se responsabilizam pelos alimentos 
deixados na copa; 
 

Em virtude de limitação de espaço, necessidade de condicionamento de alimento e 
necessidade de manutenção constante, a geladeira da cozinha será para uso exclusivo 
de funcionários, associados hospedados no hotel de trânsito e diretores. 
 

Todo alimento guardado na geladeira deve conter embalagem com nome do dono e 
deve ser para consumo em no máximo 48h, estando os funcionários da 
manutenção/limpeza autorizados por esta Diretoria a descartarem os alimentos deixados 
por mais tempo que o estabelecido. 
 

Os utensílios disponibilizados na copa deverão ser guardados nos armários ou 
deixados à disposição sobre a pia, para uso de todos. 
 

Os armários em que os alimentos adquiridos para uso diário (café, açúcar, bolachas, 
etc.) estiverem estocados deverão estar fechados e as chaves guardadas na 
Administração do Clube, sendo proibida a retirada dos mesmos por pessoas não 
autorizadas. 
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Os funcionários da manutenção/limpeza deverão tomar providências no sentido de 
deixar sempre limpos a pia, balcão, geladeira, forno micro-ondas e o piso, comunicando 
à Diretoria sobre a necessidade de aquisição tanto de material de limpeza quando de 
alimentos, tão logo se perceba da necessidade. 

 Todo filiado que tiver qualquer elogio, sugestão ou reclamação a fazer poderá registrar 
por escrito em livro próprio na Administração do Clube, ou se preferir, falar diretamente 
com o Diretor que estiver presente no Clube. 

Todo funcionário que tiver qualquer tipo de problema com filiado deverá imediatamente 
comunicar a qualquer membro da Diretoria Executiva ou a qualquer Diretor que estiver 
presente no Clube, o qual irá procurar tentar resolver quaisquer desentendimentos. 

 

 

 

 

 
Paulo Sérgio Alves de Araújo 

Presidente do SINPOL-GO 
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