
                                                                                                                               
 

 
 
 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DA CHURRASQUEIRA 

PERÍODO DE PANDEMIA 
 
 

 
 

a) Cada associado, incluindo seus dependentes, poderá reservar apenas 01 (uma) churrasqueira por vez, sendo 
permitida uma nova reserva apenas quando da utilização ou da desistência da data reservada. 
 
b) As reservas das churrasqueiras deverão ser feitas com antecedência mínima de 24h, de maneira presencial, na 
secretaria do clube. 

 
c) Está liberado o uso das seguintes churrasqueiras: Churrasqueira 1 e 4; Churrasqueira do tênis e 
churrasqueira do futebol. 

 
d) O horário de utilização das churrasqueiras: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Aos Sábados, das 10h às 
20h; Aos Domingos e feriados, 10h às 18h. 
 
e) Será permitido o número máximo de 10 pessoas por churrasqueira. 
 
f) Uso exclusivo para associados. Não será permitida a entrada de convidados não associados. 
 
g) Na churrasqueira do tênis, em virtude de sua localização, não será permitida a realização de festas de 
aniversário de criança, nem o uso abusivo de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Em caso de inobservância, 
deverá o colaborador do clube, em caso de reclamação, solicitar a redução do volume, sendo de imediato atendido. 
 
h) O clube fica autorizado a debitar automaticamente, na próxima mensalidade do associado ou receber 
diretamente na secretaria através de cartão de crédito, débito e dinheiro, o valor devido de eventuais danos decorrentes 
do mau uso do espaço, tais como danos à infraestrutura, móveis, utensílios, equipamentos e kit churrasqueira.  
 

 É expressamente proibido colocar objetos quentes no mármore da churrasqueira. 
 

i) Do associado que reservar churrasqueira e não utilizar e deixar de efetuar o cancelamento com 24 horas de 
antecedência, junto à secretaria do clube, será cobrado uma taxa conforme valor constante da tabela vigente aprovada 
pela Diretoria Executiva, que deverá ser lançada diretamente na mensalidade do associado, sem aviso prévio. 
 
j) A utilização da churrasqueira fica condicionada a não existência de débitos de qualquer natureza com o clube. 

 
k) O clube fornecerá, para cada churrasqueira, 20 copos plásticos, 01 conservadora e 10 cadeiras e 03 mesas. 

 
l) É dever do associado promover à separação do resíduo sólido (lixo) para coleta seletiva (Lei Federal nº 
12.305/2010), sob pena de incorrer em infração disciplinar passível de penalidade, nos termos do Estatuto Social do 
clube, sem prejuízo de eventual multa, conforme previsto no artigo 62, inciso XIII, do Decreto 6514/2008, devendo 
igualmente ser cadastrados junto à secretaria do clube, sendo computados para a capacidade máxima da churrasqueira. 

 
m) Para circulação de pessoas fora do ambiente das churrasqueiras é obrigatório o uso de máscara. 

 
n) POR QUESTÃO DE SEGURANÇA AS CHURRASQUEIRAS ENCERRARÃO SUAS ATIVIDADES 
IMPRETERIVELMENTE ÁS 22H: 00MIN. 

 

SEJAM BEM-VINDOS! 

ESTAMOS FELIZES POR ESTARMOS JUNTOS NOVAMENTE, MAS LEMBREM-SE: OS 

CUIDADOS CONTINUAM! CONTAMOS COM O SEU COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL. USE 

A MÁSCARA E MANTENHA A DISTÂNCIA. 
 

 

 

 

 

 

 


