OBS: regimento interno foi registrado em cartório dia 27/03/2019

CIRCULAR Nº02/2019

CEFIS

BRASÍLIA/DF, 02 de maio de 2019.

A Coordenação de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições
estatutárias, informa que entrará em vigor em 10 de maio de 2019, o novo
Regimento Interno do CEFIS, e dispõe:
Art.2º - O cumprimento das normas regimentais é obrigatória para todos os
filiados, seus dependentes, convidados e demais pessoas que tenham acesso
às dependência do CEFIS, sem privilégios ou distinções de qualquer natureza.

1- Art.14 – O filiado terá direito de 6 convites gratuitos e não cumulativos , por
mês; O filiado terá direito a a dez convites mensais pagos, não cumulativos,
que deverão ser retirados na Secretaria do Sindjus-Df ou no CEFIS,
mediante pagamento da respectiva taxa.
2- EXAME MÉDICO – HORÁRIO 09h30 às 15h30
Art. 20 – É obrigatório a realização do exame médico do filiado,
dependentes e convidados, para acesso às piscinas.
Parágrafo único – É obrigatório o uso de maiô, biquíni, sunga ou short de
nylon ou tactel.
Art. 22 – Exame médico para filiado – gratuito
Exame médico para convidado – mediante pagamento.

3- USO DAS PISCINAS – HORÁRIO 10h as 17h
Art.20 – Paragrafo Único:
É obrigatório
* Exame Médico
* Traje de Banho: Sunga, Maiô, Biquíni, short de nylon ou tactel
Art. 28 - Crianças menores de 7 anos acompanhadas de responsável maior de
18 anos
É proibido
1)Levar comida ou bebida para a área da piscina
2)Na área da piscina: Fumar, correr, cuspir , assoar o nariz , entrar com
cremes capilares, óleo bronzeador ou similar, calçado.

4- USO DA SAUNA – HORÁRIO 10h às 12h E 14h às 16h
Art. 34É obrigatório
1) Traje de Banho, não sendo permitido o uso de roupas e calçados
2) Responsável maior de 18 anos acompanhar menor de idade, a partir de
nove anos .
É proibido
Acesso à sauna com garrafas de vidro, latas de cerveja e refrigerantes e
gênero alimentício de qualquer espécie.

5- DAS CHURRASQUEIRAS
Art. 36 – Será cobrada uma taxa de manutenção e conservação pelo uso
das churrasqueiras fixas de 1 a 6, odedecendo os seguintes critérios:
 Reserva antecedência de 30 dias da data de utilização
É obrigatório
1) Liberação mediante a prévia comprovação do pagamento.
 Churrasqueira nº 1 a 4 – Capacidade 20 pessoas – R$ 30,00
 Churrasqueira nº 5 e 6 – Capacidade 40 pessoas – R$ 60,00
2) Na entrega e liberação da churrasqueira a presença do titular ou do
seu dependente maior de dezoito anos.
3) A reserva da churrasqueira será mantida até às 10h30 da data
reservada, podendo, a partir deste horário, ser ocupada por
qualquer filiado.

É proibido
1) O transporte de vasilhames de vidro na churrasqueira e nas
demais áreas do clube.
2) Solicitar a Administração do CEFIS cadeiras e mesas além da
capacidade da churrasqueira reservada.

6 - TAXAS DO CEFIS
Art. 54 – Todas as taxas relativas à manutenção ou ao uso de equipamentos,
material e espaço , nas dependências do Cefis será afixadas no quadro de
avisos da secretaria do CEFIS, bem como divulgados na página do Sindjus:

III-

Convite Extra – R$ 5,00
Taxa de manutenção e utilização das churrasqueiras de número
1 a 4 – R$ 30,00
Taxa e utilização das churrasqueiras de número 5 e 6 – R$ 60,00.

III - Exame médico – Titular – gratuito e convidado – R$ 10,00
IV-

Barracas R$ 10,00

V - Àrea de Camping - R$ 10,00 a diária por pessoa limitada a
quantidade de convite mensal, se tiver reservado a churrasqueira,
limitado a capacidade da churrasqueira somado aos convites mensais.
VI – Campo de futebol – R$ 80,00 a hora fora do horário de expediente.

________________________________
___.
Ednete Rodrigues Bezerra
Coord. de Administração e Finanças

_____________________________
___.
Anderson Ferreira da Silva
Coord. de Administração e
Finanças

___________________
Antonio Matoso Filho
Coord. de Administração e Finanças

EXAME MÉDICO – HORÁRIO 09:30 às 15:30horas
Art. 20 – É obrigatório a realização do exame médico do filiado,
dependentes e convidados, para acesso às piscinas.
Parágrafo único – É obrigatório o uso de maiô, biquíni, sunga ou
short de nylon ou tactel.

Art. 22 – Exame médico para filiado – gratuito
Exame médico para convidado – mediante pagamento.

USO DAS PISCINAS – 10 às 17 horas
É obrigatório
1) Exame Médico
2) Traje de Banho: Sunga, Maiô, Biquíni, short de nylon ou tactel
3) art. 28 - Crianças menores de 7 anos acompanhadas de
responsável maior de 18 anos
É proibido
1)Levar comida ou bebida para a área da piscina
2)Na área da piscina: Fumar, correr, cuspir , assoar o nariz ,
entrar com cremes capilares, óleo bronzeador ou similar,
calçado.
EXAME MÉDICO – 09:30 às 15:30 horas

USO DA SAUNA- 10 às 12 horas e 14 às 16horas
É obrigatório

3) Traje de Banho, não sendo permitido o uso de roupas e
calçados
4) Responsável maior de 18 anos acompanhar menor de
idade, a partir de nove anos .
É proibido
1) Acesso à sauna com garrafa de vidro, latas de cerveja e
refrigerantes e gênero alimentícios de qualquer espécie.

CHURRASQUEIRAS
É obrigatório
4) Liberação mediante a prévia comprovação do pagamento.
 Churrasqueira nº 1 a 4 – Capacidade 20 pessoas – R$ 30,00
 Churrasqueira nº 5 e 6 – Capacidade 40 pessoas – R$ 60,00
5) Na entrega e liberação da churrasqueira a presença do
titular ou do seu dependente maior de dezoito anos.
6) A reserva da churrasqueira será mantida até às 10h30 da
data reservada, podendo, a partir deste horário, ser
ocupada por qualquer filiado.
É proibido
3) O transporte de vasilhames de vidro na churrasqueira e
nas demais áreas do clube.
4) Solicitar a Administração do CEFIS cadeiras e mesas
além da capacidade da churrasqueira reservada.

Art. 54 - TAXAS DO CEFIS
IIIIV-

Convite Extra – R$ 5,00
Taxa de manutenção e utilização das churrasqueiras de
número 1 a 4 – R$ 30,00

Taxa e utilização das churrasqueiras de número 5 e 6 –
R$ 60,00.
III - Exame médico – Titular – gratuito e convidado – R$ 10,00
IV- Barracas R$ 10,00
V - Àrea de Camping - R$ 10,00 a diária por pessoa limitada
a quantidade de convite mensal, se tiver reservado a
churrasqueira, limitado a capacidade da churrasqueira somado
aos convites mensais.
VI – Campo de futebol – R$ 80,0 a hora fora do horário de
expediente.

