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I - FINALIDADE 

1.0. Normatizar os critérios de utilização e locação dos espaços do clube pelos sócios, 
dependentes, convidados e usuários locadores. São considerados espaços do clube: 

a) Churrasqueiras; 
b) Quadras esportivas 

 Quadras de grama sintética; 

 Quadra poliesportiva; 

 Quadras de areia; 

 Campo de futebol society; 

 Campo de futebol oficial; 

 Quadras de Tênis 
c) Piscinas; 
d) Sauna; 
e) Salão de Festas OASES; e 
f) Espaço Orla. 

 

II – HORÁRIOS DE UTILIZAÇÃO 

2.0. Os horários de utilização dos espaços são os indicados a seguir e estão divulgados nos 
respectivos quadros de aviso fixados nas entradas dos respectivos espaços e no site da ASES. 

Horário de funcionamento dos espaços da ASES: 

Equipamento Dias Horário

das 09:00 hs à 17:30 hs e

das 18:00 hs às 02:00hs

Quadras / Campos de 2ª à 6ª Feiras
das 08:00 hs às 24:00 hs

Tenis até às 22:00 hs

Quadra grama sintética, quadra 

poliesportiva, quadra de areia, 

campo de futebol society

Quadra de Tênis

Sábados, domingos e feriados das 08:00 hs às 18:00 hs

Campo futebol oficial todos os dias das 08:00 hs às 18:00 hs

2ª feira das 12:00 hs às 18:00 hs

de 3ª Feira  a domingo das 09:00 hs às 17:00 hs

4ª, 5ª e 6ª Feiras das 17:00 hs às 21:45 hs

Sábados, domingos e feriados das 09:00 hs às 16:45 hs

Salão de festas Oáses
Definido em contrato

(máximo até as 04:00hs)

Espaço Orla Definido em contrato

Piscina

Churrasqueiras Todos os dias

Sauna
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2.1. Horários especiais poderão ser autorizados pela direção da ASES. 

2.2. Durante o horário de verão o período de utilização poderá ser alterado a critério da 
Diretoria; 

2.3. A direção da ASES poderá suspender o uso das quadras esportivas e demais espaços 
destinados para realização de torneios internos ou externos, manutenções periódicas, 
reformas, pequenos reparos e limpeza geral, avisando a todos com a antecedência 
necessária. 

2.4. Em caso de locação do Parque Aquático a terceiros, o horário de utilização poderá ser 
estendido a critério da Diretoria, ficando garantido aos sócios a utilização no horário 
ampliado. 

 

III – CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO E VEDAÇÕES 

3.0. Para utilização dos espaços da ASES-DF os associados devem: 

a) Estar em dia com suas contribuições mensais; 

b) Portar-se com educação, decoro e vestimentas compatíveis com o ambiente e 
espaços utilizados; 

c) Respeitar as condições específicas de utilização de cada espaço; 

3.1. Após utilização dos espaços, os usuários devem recolher o lixo gerado e colocá-los 
nos locais apropriados. 

3.2. Os sócios podem obter, anualmente, na secretaria do clube ou no site ASES, até 24 
(vinte e quatro) convites para o ingresso de convidados no clube. Caso seja necessário um 
quantitativo superior ao limite estabelecido, o sócio interessado poderá adquiri-los na 
secretaria do clube. 

3.3. Um convite permite o ingresso do convidado no clube e a utilização da piscina. A 
utilização dos demais espaços do clube (quadras e campos) está condicionada à existência 
de reserva do espaço em nome do sócio responsável pela emissão do convite. 

3.4. Quando da locação de uma churrasqueira ou quadra, o usuário deverá fornecer uma 
lista de convidados / atletas com quantitativo de pessoas compatível com o espaço locado. 

3.5. Caso o número de convidados / atletas for superior à capacidade estabelecida para o 
espaço, o responsável deverá utilizar / adquirir convites adicionais. 

3.6. Convidados poderão participar de jogos nos Dias dos Sócios, desde que possuam 
convite específico para aquela data. A aquisição dos convites poderá ser feita na Secretaria 
do Clube.  
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IV – REGRAS DE UTILIZAÇÃO DE CADA ESPAÇO: 

4.0. UTILIZAÇÃO DAS CHURRASQUEIRAS 

4.1. As churrasqueiras destinam-se prioritariamente ao uso dos associados, seus 
dependentes e convidados, ressalvando que estes últimos só podem permanecer na 
churrasqueira e no clube enquanto o sócio titular ou o responsável designado estiver 
presente. 

4.2. Caso haja disponibilidade, eventualmente, o Departamento Social poderá locar o 
espaço de uma churrasqueira para um não associado, seguindo regras estabelecidas em 
contrato de locação. 

4.3. Não é permitido o acesso, o uso e a permanência de pessoas nas instalações das 
churrasqueiras fora de seu horário de funcionamento, bem como, em datas e horários não 
reservados. 

RESERVAS 

4.4. As churrasqueiras serão reservadas exclusivamente pelos sócios titulares da ASES. 
Cada associado só poderá reservar uma churrasqueira por período sendo vedada sua 
utilização para fins diversos à realização de churrasco. 

4.5. Os sócios titulares da ASES poderão designar um dependente maior de idade como 
responsável pelo uso da churrasqueira (responsável designado). Essa designação não exime 
o sócio titular das responsabilidades pelo uso da churrasqueira, permanecendo como o 
responsável direto pelas ações e atitudes dos seus dependentes e convidados, assim como 
por todas as obrigações e encargos inerentes à utilização das churrasqueiras e demais 
espaços do Clube previstos nesta Norma (ANEXO 01). 

4.6. As churrasqueiras estarão disponíveis para reservas pelos sócios titulares, por 
intermédio de sistema informatizado, com uma antecedência de até 30 (trinta) dias da data 
pretendida.  

4.7. A lista de convidados deverá ser fornecida à secretaria da ASES com 48 horas de 
antecedência da data de realização do churrasco. 

4.8. As reservas das churrasqueiras serão efetivadas com a realização do pagamento da 
taxa de utilização com base na tabela vigente e orientações publicadas no site da ASES (ases-
df.org/novo). 

TAXA DE UTILIZAÇÃO: 

4.9. Os valores para a locação das churrasqueiras, será definido de acordo com o 
tamanho e capacidade de cada uma delas e estarão divulgados no site da ASES.  

CONVIDADOS 

4.10. O sócio poderá convidar pessoas estranhas ao quadro da ASES para o convívio na 
churrasqueira, ficando responsável pela boa conduta e civilidade de seus convidados e 
dependentes. 



 

NORMA 

Titulo: 
 NORMA DE UTILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DOS ESPAÇOS DA 
ASES 

Data:  15/06/2019 

Anexos: 2 Anexos Versão: V 02 

Vigência Início:15/06/2019 Fim: Indeterminado Folha: 4/21 
 

Associação dos Empregados do SERPRO de Brasília-DF 
Fone (61) 3225-4550 – e-mail ases@ases-df.org.br 

4.11. Os convidados poderão fazer o uso das piscinas e sauna, assim como outros espaços 
do clube, mediante a aquisição do convite individual específico e o cumprimento das regras 
de utilização de cada equipamento.  

4.12. O sócio ou o responsável designado somente deverá deixar o clube após a saída de 
todos os convidados e entrega formal da churrasqueira e liberação do Termo de 
Responsabilidade. 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO 

4.13. Todas as churrasqueiras contêm freezer, mesas e cadeiras, em quantidade 
compatível com a capacidade de cada uma, recursos esses que serão liberados 
exclusivamente para o sócio titular ou para o responsável designado, após assinatura de 
Termo de Responsabilidade, cabendo aos sócios e convidados zelar pela conservação e 
integridade dos mesmos.  

4.14. O Termo de Responsabilidade indicará o tipo de bem, a quantidade e o estado de 
conservação dos mesmos. 

4.15. Ao final do evento, o sócio ou responsável designado deverá fazer a entrega formal 
da churrasqueira ao funcionário da ASES incumbido de tal tarefa que efetuará a conferência 
dos recursos disponibilizados e, estando tudo conforme, dará baixa no Termo de 
Responsabilidade com a entrega de cópia ao sócio locatário; 

4.16. Na ocorrência de eventual dano a um ou mais itens do rol de bens, o fato será 
registrado no campo observações do Termo de Responsabilidade identificando com precisão 
o dano ocorrido e este será assinado pelo empegado da ASES e pelo sócio locador; 

4.17. No dia útil subsequente ao da utilização da churrasqueira, a ASES efetuará uma 
avaliação mais aprofundada do dano ocorrido buscando identificar a causa do mesmo. 

4.18. Após avaliação, a ASES dará ciência ao sócio locatário da avaliação realizada, 
comunicando, se for o caso de mau uso, o valor de reposição do bem que será cobrado 
juntamente com a próxima contribuição mensal;  

VEDAÇÕES:  

4.19. É proibido: 

a) Usar quaisquer equipamentos elétricos tais como fritadeiras, micro-ondas, forno 
elétrico, sem previa autorização da gerencia da ASES; 

b) Usar o estacionamento interno pelos convidados, exceto nas situações 
expressamente autorizadas conforme definido no item X da Norma de Acesso ao 
Clube;  

c) Utilizar som automotivo, caixas amplificadas, instrumentos elétricos, instrumentos de 
percussão com som estridente e/ou quaisquer outros que possam incomodar os 
demais usuários das churrasqueiras vizinhas; 

d) Som ao vivo sem a prévia autorização da administração da ASES; 



 

NORMA 

Titulo: 
 NORMA DE UTILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DOS ESPAÇOS DA 
ASES 

Data:  15/06/2019 

Anexos: 2 Anexos Versão: V 02 

Vigência Início:15/06/2019 Fim: Indeterminado Folha: 5/21 
 

Associação dos Empregados do SERPRO de Brasília-DF 
Fone (61) 3225-4550 – e-mail ases@ases-df.org.br 

e) Realizar protestos e manifestações de caráter político-partidário, bem como a prática 
de jogos de azar e atividades comerciais de qualquer natureza.   

CANCELAMENTO DAS RESERVAS: 

4.20. O cancelamento das reservas poderá ser realizado por meio do site em até 72 
(setenta e duas) horas antes do evento. Após esse prazo, será cobrado 50% do valor da 
locação.  

 

5.0. QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS 

5.1. As quadras e campos esportivos destinam-se ao uso dos associados, dependentes, 
convidados e usuários externos que deverão realizar reserva para utilização dos mesmos. 

RESERVAS 

5.2. As reservas para utilização ou locação das quadras e campos esportivos (quadras de 
futebol sintético, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society e campo 
de futebol oficial) deverão ser feitas por telefone ou pessoalmente no Clube, no horário de 
funcionamento do clube. 

DIA DO SÓCIO 

5.3. Diariamente, no horário das 11:30 hs às 14:30 hs horas, opcionalmente, uma quadra de 
futebol sintético, a quadra poliesportiva, uma quadra de areia, o campo de futebol society e o campo 
de futebol oficial estarão disponíveis para uso pelo sócios da ASES que estarão isentos do pagamento 
da taxa de utilização. 

5.4. Todos os domingos, dentro do horário de funcionamento, uma quadra de futebol sintético, a 
quadra poliesportiva, uma quadra de areia, o campo de futebol society e o campo de futebol oficial 
estarão à disposição dos sócios da ASES que estarão isentos do pagamento da taxa de utilização. 

5.5. Nestes jogos podem participar sócios e convidados, sendo obrigatória a apresentação, na 
entrada do campo, da carteirinha de sócio ou o convite individual, sendo obedecida a ordem de 
chegada. 

5.6. No caso do campo sintético, quadra poliesportiva e o campo de futebol, deverá ser feita 
reserva até a sexta feita precedente para garantir o uso do espaço. Se não houver reserva específica 
para um determinado horário, o espaço poderá ser utilizado por eventuais interessados que deverão 
confirmar reserva junto ao Departamento de Esportes. 

5.7. O convite individual pode ser adquirido na Secretaria do Clube. Caso haja interesse poderão 
ser adquiridos mensalmente mais de um convite com realização de pagamento antecipado. 

5.8. O valor dos convites será definido e revisado periodicamente pela Diretoria Executiva e 
divulgado no site da ASES (ases-df.org/novo). 

TAXA DE UTILIZAÇÃO 

5.9. O valor das taxas de utilização das quadras e campos será definido periodicamente pela 
Diretoria Executiva, levando em conta o tipo de quadra / campo, o tempo de utilização e o tipo de 
usuário (sócio ou não sócio), sendo publicado no site da ASES.  
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5.10. O sócio responsável pela utilização ou o usuário locador deverá fazer o pagamento da taxa 
correspondente e entregar lista com os nomes dos jogadores, conforme orientações contidas no site 
da ASES (ases-df.org/novo);  

5.11. O pagamento da taxa de utilização dará direito à utilização de duas bolas e de 2 jogos de 
coletes apropriados à prática esportiva, em cores diferenciadas, os quais deverão ser devolvidos ao 
final da utilização. A seguir o quantitativo de coletes por tipo de quadra/campo: 

 Quadras sintéticas 2 jogos de 6 coletes = 12 coletes 

 Quadra Poliesportiva 2 jogos de 5 coletes = 10 coletes 

 Quadra de Areia 2 jogos de 5 coletes = 10 coletes 

 Campo Futebol society 2 jogos de 8 coletes = 16 coletes 

 Campo Futebol Oficial 2 jogos de 12 coletes = 24 coletes 

ATLETA CONVIDADO 

5.12. Um sócio poderá indicar uma ou mais pessoas para utilizar os campos de futebol 
oficial e society e quadra de basquete, bem como os vestiários, de 3ª. a 5ª feira no horário 
das 11:30 hs às 14:30 hs, na qualidade de “atleta convidado”. 

5.13. O acesso do “atleta convidado” ao clube está condicionado à apresentação na 
portaria do clube do convite individual ou do “passe mensal”. 

5.14. Tanto o convite individual, com validade por um dia, ou o passe mensal, com 
validade por um mês, poderão ser adquiridos na secretaria do clube. 

5.15. O convite individual e o passe mensal apenas dão direito à utilização, pelo “atleta 
convidado”, do campo de futebol oficial e society, quadra de basquete e vestiários nos dias e 
horários estabelecidos. 

5.16. O “atleta convidado” está sujeito a todas as regras e vedações estabelecidas nesta 
norma, e o sócio que o indicou é responsável pela boa conduta e civilidade de seus 
convidados. 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS E CAMPOS 

5.17. Para utilização das quadras e campos, os interessados (sócios ou locadores) deverão efetuar 
reserva, fornecer lista dos jogadores e efetuar o pagamento da respectiva taxa de utilização ou 
locação. 

5.18. Antes de ingressar na quadra, o responsável deverá apresentar na Secretaria de Esportes o 
comprovante de pagamento da taxa de utilização e assinar o Termo de Responsabilidade atestando 
as condições da quadra e o recebimento do material esportivo fornecido pela ASES; 

5.19. O usuário da quadras de esportes deverá utilizar calçados apropriados para a quadra, 
conforme indicado a seguir: 

 Quadra de Grama sintética – chuteira society 

 Quadra de areia– descalço 

 Quadra poliesportiva – chuteira de futsal e tênis 

 Campo de Futebol society - chuteira society e chuteira com travas de borracha 

 Campo de Futebol oficial – chuteira com travas de borracha 
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VEDAÇÕES: 

5.20. Ficam proibidos os seguintes atos e comportamentos no ambiente das quadras esportivas: 

 Permanecer nas quadras fora de seu horário normal de funcionamento, bem como, 
em horários não reservados 

 Entrar nas quadras portando alimentos, bebidas em geral, copos, garrafas, sacolas, 
cadeiras, cigarros, bem como quaisquer outros objetos estranhos à pratica esportiva; 

 Portar objetos cortantes ou qualquer outro material que possa pôr em risco a 
integridade física dos usuários ou danificar as instalações do clube; 

 Praticar atos que sejam contrários à higiene ou que possam prejudicar a limpeza do 
recinto e a saúde dos usuários; 

 Promover algazarras e atitudes que venham a importunar os demais usuários, 
incluindo rádios, televisores e aparelhos de som, com exceção daqueles com fones 
de ouvido; 

 Comportar-se de maneira descortês por meio de gestos, atitude, agressões verbais 
ou físicas que causem constrangimentos ou ofenda a moral dos usuários e 
funcionários da ASES. 

 

6.0. QUADRAS DE TÊNIS 

RESERVAS 

6.1. A utilização das quadras de tênis é de uso preferencial dos sócios, admitindo-se a presença 
de um convidado acompanhado do sócio. 

6.2. As reservas para utilização ou locação das quadras de tênis deverão ser feitas por telefone ou 
pessoalmente no Clube, no horário de funcionamento. 

6.3. Aos domingos duas quadras de tênis estarão reservadas para a realização do torneio 
“Barragem”. 

TAXAS 

6.4. Os sócios estão isentos do pagamento da taxa de utilização, cabendo-lhes apenas o 
pagamento da taxa de iluminação, no caso de uso no horário noturno. 

6.5. Convidados devem pagar taxa de utilização e o valor dessa taxa será definido periodicamente 
pela Diretoria Executiva. 

6.6. Os valores das taxas de utilização e iluminação estão disponíveis no site da ASES (ases-
df.org/novo).  

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS: 

6.7. Efetuar a reserva e, se for o caso, o pagamento das taxas de utilização ou iluminação 
correspondentes. 

6.8. Caso não haja reserva específica para determinada quadra, a mesma poderá ser utilizada por 
sócios e convidados, a qualquer tempo, dentro do horário de funcionamento, devendo ser obedecida 
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a ordem de chegada dos jogadores, com colocação da carteira social e o convite do seu 
acompanhante no quadro de carteirinhas sociais na coluna reservada à quadra selecionada. 

6.9. O tempo padrão das partidas estipulado para a utilização das quadras de tênis será de 60 
minutos para os jogos de simples e 90 minutos para os jogos de duplas. 

 

DIA DO SÓCIO 

6.10. Todas as quartas feiras, dentro do horário de funcionamento, as quadras de tênis estarão à 
disposição dos sócios da ASES que estarão isentos do pagamento da taxa de utilização e de 
iluminação. 

6.11. Nesses dias os convidados não estão isentos de apresentar convite para utilização da quadra. 

VEDAÇÕES: 

6.12. É proibido: 

 Usar trajes inadequados para a prática do tênis, sendo vedado o uso de calção de 
banho, maiôs, biquínis, sapatos ou tipos de calçados que danifiquem o piso das 
quadras, bem como jogar sem camisa, descalço ou de chinelo; 

 Acessar as quadras portando alimentos, bebidas em geral, copos, garrafas, sacolas, 
cadeiras, cigarros, bem como quaisquer outros objetos estranho à prática da 
modalidade; 

 Acessar as quadras portando objetos cortantes ou qualquer outro material que possa 
pôr em risco a integridade física dos usuários ou danificar as instalações do clube; 

 Entrar ou sair das quadras de tênis pulando os alambrados que as delimitam; 

 Praticar atos que sejam contrários à higiene e que possam prejudicar a limpeza do 
recinto e a saúde dos usuários; 

 Praticar atos como algazarras e atitudes que venham a importunar os demais 
usuários, incluindo rádios, aparelhos de TV e som, com exceção daqueles com uso de 
fone de ouvido; 

 Comportar-se de maneira inadequada por meio de gestos, agressões verbais ou 
físicas, criando constrangimentos ou ofendendo a moral dos usuários e funcionários. 

 

7.0. PISCINAS 

RESERVAS 

7.1. Não há necessidade de reservas para a utilização das piscinas. 

TAXAS 

7.2. Os Sócios são isentos do pagamento de taxa de utilização. 

7.3. Convidados devem pagar taxa de utilização das piscinas e o valor dessa taxa será 
definido periodicamente pela Diretoria Executiva, sendo publicado no site da ASES.  

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS 
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7.4. Para utilização das piscinas, o usuário deverá: 

 Apresentar Exame Médico com período de validade de 30 dias; 

 Trajar roupas adequadas para banho tais como: sunga de banho, maiô ou biquínis; 

 Passar pela ducha para retirar o excesso de óleos bronzeadores ou quaisquer outros 
produtos usados para hidratação da pele ou cabelos. 

7.5. A realização do exame médico é obrigatória para usuários a partir 01 (ano) de idade, 
conforme determinações da vigilância sanitária. 

7.6. O profissional médico da ASES atende aos sábados, domingos e feriados, das 09:00 hs 
as 16:45 hs. 

7.7. Será aceito exame médico emitido por profissional de outra entidade, desde que 
esteja carimbado, assinado e datado. Este atestado terá validade de até 15 dias a 
partir da data de assinatura pelo profissional emitente. 

VEDAÇÕES 

7.8. É proibido: 

 Acessar e permanecer na área das piscinas fora de seu horário normal de 
funcionamento; 

 Acessar as piscinas portando alimentos, bebidas em geral, copos, garrafas, sacolas, 
colchão de ar, cigarros, bem como quaisquer outros objetos estranhos a utilização da 
área da piscina; 

 Portar objetos cortantes ou quaisquer outros materiais que possam pôr em risco a 
integridade física dos usuários ou provocar entupimento nos sistemas de filtragem; 

 Entrar ou sair das áreas das piscinas por sobre as cercas e grades que as delimitam; 

 Praticar atos que sejam contrários à higiene ou que possam prejudicar a limpeza do 
recinto e a saúde dos usuários; 

 Praticar atos como algazarras, correrias e atitudes que venham a importunar os 
demais usuários, incluindo rádios, aparelhos de TV e som, com exceção daqueles com 
uso de fone de ouvido; 

 Utilizar boias, colchões de ar ou assemelhados, com exceção das boias de braços ou 
boias de uso infantil; 

 Praticar brincadeiras que ofereçam perigo aos demais usuários tais como empurrões, 
saltos com ajuda de terceiros, jatos d’água provocados manualmente, simulação de 
lutas e afogamentos, jogos com bolas, petecas ou outros objetos, formação de 
pirâmides humanas, etc.; 

 Praticar excessos de intimidade e comportamento do gênero que chamem a atenção 
ou constranjam os demais usuários;  

 A permanência de crianças menores de 05 anos desacompanhadas do pai, da mãe ou 
responsável maior de 18 anos; 

 Permanência de adultos na piscina infantil sem que seja para acompanhar menores; 



 

NORMA 

Titulo: 
 NORMA DE UTILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DOS ESPAÇOS DA 
ASES 

Data:  15/06/2019 

Anexos: 2 Anexos Versão: V 02 

Vigência Início:15/06/2019 Fim: Indeterminado Folha: 10/21 
 

Associação dos Empregados do SERPRO de Brasília-DF 
Fone (61) 3225-4550 – e-mail ases@ases-df.org.br 

 Utilização de escorregadores ou rampa de acesso por criança menor de 05 anos sem 
acompanhamento de responsável maior de 18 anos; 

 Permanência de crianças com fraldas não apropriadas dentro das piscinas, bem como 
trocá-las em suas dependências; 

 Permanência de mais de um acompanhante por vez na área da piscina infantil; 

 Comportar-se de maneira inadequada, por meio de gestos, atos ou palavras, que crie 
constrangimento ou ofenda a moral dos usuários e funcionários. 

8.0. SAUNA 

RESERVAS 

8.1. Não há a necessidade de efetuar reservas para a utilização da sauna. 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO 

8.2. Sócios não pagam taxa de utilização da sauna e convidados podem utilizar a sauna 
mediante a compra de convites na Secretaria do Clube; 

REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DA SAUNA 

8.3. Os sócios ou dependentes devem apresentar a carteirinha social ao empregado da 
ASES que controla as atividades da sauna e os convidados devem apresentar o convite 
adquirido previamente na Secretaria do Clube ou o comprovante do pagamento da 
taxa de utilização. 

8.4. A sauna é de uso misto, portanto os usuários devem manter um ambiente de respeito 
e boa convivência com os demais usuários. 

8.5. Os usuários da sauna devem ser maiores de 12 (doze) anos e os usuários com idade 
entre 12 (doze) e 16 (dezesseis) anos devem ser acompanhados dos pais ou um 
responsável maior de 18 (dezoito) anos. 

8.6. Os usuários devem usar roupas apropriadas para banho. 

CONTRAINDICAÇÃO 

8.7. Embora não seja proibido o acesso, a sauna é contraindicada para as pessoas 
enquadradas nas situações abaixo, ficando ressaltada a isenção da responsabilidade da 
ASES em relação ao bem-estar e saúde das pessoas que eventualmente estejam nessas 
condições: 

a) Mulheres grávidas;  
b) Pessoas com idade superior a 75 (setenta e cinco) anos; 
c) Pessoas em jejum prolongado; 
d) Uso da sauna após exercícios físicos intensos; 
e) Uso da sauna durante ou após o uso de bebidas alcoólicas;  
f) Pessoas com deficiência circulatória; 
g) Pessoas com hipertensão arterial; 
h) Pessoas com doenças vasculares ou coronarianas; 
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i) Pessoas com diabetes descompensada e em uso de medicamentos diurético e 
vasodilatadores; 

VEDAÇÕES 

8.8. É proibido: 

 Acessar a sauna ou a sala de descanso portando alimentos, bebidas alcóolicas em 
geral, garrafas, sacolas, cigarros, bem como quaisquer outros objetos estranho a 
utilização do espaço; 

 O acesso de menores de 12 (doze) anos e o acesso de menores de 16 (dezesseis) 
anos desacompanhados de um responsável maior de 18 (dezoito) anos;  

 Praticar atos que sejam contrários à higiene ou que possam prejudicar a limpeza do 
recinto e a saúde dos usuários; 

 Praticar atos ou excessos de intimidade e comportamento do gênero que chamem 
atenção ou constranjam os demais usuários; 

 Ligar ou desligar o aparelho da sauna; 

 Usar aparelhos barbeadores, óleos, cremes e outros produtos de uso pessoal; 

 Lavar os cabelos, lixar os pés e cortar unhas; 

 A permanência de crianças na sala de descanso; 

 A permanência de pessoas com qualquer doença contagiosa. 

 

9.0. SALÃO DE FESTAS OASES 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

9.1. O horário de funcionamento do Salão de Festas OASES será definido no respectivo 
contrato de locação, ficando estabelecido o limite máximo de horário até as 04:00 hs 
horas. 

RESERVAS 

9.2. As reservas para a locação do Salão de Festas OASES serão feitas por intermédio do 
Departamento de Eventos da ASES ou ainda por meio do e-mail eventos@ases-df.org.br. 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO 

9.3. O valor das taxas de utilização do Salão de Festas OASES será definido pela Diretoria 
Executiva e divulgado no site da ASES. 

9.4. A critério da Diretoria Executiva, o Salão de Festas OASES poderá ser locado 
parcialmente. 

9.5. Na locação do Salão de Festas OASES por sócios, em eventos comemorativos pessoais 
dos próprios sócios ou de seus dependentes, tais como casamentos, aniversários, 
bodas e batizados, será concedido um desconto de 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor da taxa de locação normal. Para a concessão desse desconto é exigido que o 

mailto:eventos@ases-df.org.br
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sócio esteja com suas obrigações em dia e tenha mais de 1 ano de vinculo associativo 
com a ASES, podendo ser solicitado documentos comprobatório do evento. 

9.6. No ato da reserva deverá ser feito o pagamento da taxa de utilização do Salão de 
Festas e deverá ser entregue um cheque caução que garanta os bens e instalações do 
referido espaço. 

ESPECIFICAÇÕES DO SALÃO DE FESTAS OASES 

9.7. O Salão de Festas OASES mede 886,70m2 e tem capacidade para eventos de até 400 
(quatrocentas) pessoas. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

9.8. O locatário do Salão de Festas OASES poderá receber as respectivas chaves com 
antecedência definida no contrato de locação, de acordo com o porte do evento a ser 
realizado e a disponibilidade da agenda de locação. 

9.9. A entrega das chaves estará condicionada à realização da vistoria do Salão e áreas 
adjacentes pelo locatário e pelo representante do Departamento de Eventos e à 
assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, atestando as condições de 
conservação das instalações dos bens, objetos, espaços e utensílios que guarnecem e 
compõem o espaço. 

9.10. Ao final do evento, no ato da devolução das chaves do Salão, no prazo previsto no 
contrato, o representante do Departamento de Eventos, juntamente com o locatário, 
inspecionarão todas as dependências do Salão, tanto interna como externamente, 
incluindo bares, banheiros, camarim e cozinhas, devendo ser lavrado ao final da 
inspeção o Termo de Responsabilidade atestando a situação do salão após o uso, 
assinado por ambos, em duas vias. 

9.11. Caso seja constatada a regularidade das instalações, o cheque caução será devolvido 
para o locador. Caso contrário, se após o seu uso for constatada alguma irregularidade 
no espaço locado, o locatário terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fazer o 
reparo dos danos causados por ele, convidados, equipe de apoio ou seus prestadores 
de serviços. 

9.12. Caso não tome as providências pertinentes, a ASES fica autorizada a contratar os 
serviços de reparos e abater o valor correspondente da caução depositada 
previamente à assinatura do contrato. 

ESTACIONAMENTO 

9.13. Durante a realização do evento o estacionamento interno poderá ser utilizado 
conforme a disponibilidade de vagas, as quais serão acessíveis aos convidados e outras 
pessoas envolvidas com a organização do evento, mediante prévia comunicação da 
lista de fornecedores e convidados, conforme o modelo previsto no Contrato de 
Locação. 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS OASES 
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9.14. O locador do Salão de Eventos deve: 

 Realizar o evento dentro do horário estipulado no Contrato de Locação; 

 Fornecer o cheque-caução conforme previsto no Contrato de Locação; 

 Informar previamente a relação dos prestadores de serviços envolvidos na produção 
ou realização do evento; 

 Ao final do evento, retirar todos os pertences, objetos ou materiais de decoração, 
móveis ou espaços locados; 

 Responsabilizar-se pelos danos materiais ou pessoais ocorridos durante a realização 
do evento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior; 

 Contratar a locação de gerador de energia elétrica nos termos previstos no Contrato 
de Locação; 

 Contratar a prestação dos serviços de limpeza e segurança nos termos previstos no 
Contrato de Locação; 

 Providenciar as eventuais licenças e autorizações exigidas pela Administração 
Pública, as taxas do ECAD ou quaisquer outras relacionadas ao evento a ser realizado; 

 Obedecer aos dispositivos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
relação ao acesso e uso de bebidas alcóolicas; 

 Assinar o Termo de Responsabilidade com a descrição das condições das instalações, 
móveis, objetos e utensílios que compõem e guarnecem o Salão de Festas OASES; 

 Atender e cumprir todas as exigências e obrigações previstas no Contrato de Locação 
do Salão de Festas OASES; 

 Submeter previamente ao Departamento de Eventos da ASES os projetos de 
iluminação ou decoração a ser instalados ou executados, indicando quais os 
materiais que serão utilizados. 

 Tratar com educação e urbanidade os funcionários da ASES, responsabilizando-se 
para que seus convidados e prestadores de serviços também o façam. 

9.15. A ASES não se responsabiliza por quaisquer bens ou objetos esquecidos no Salão de 
Festas OASES ou ainda furtados ou desaparecidos durante o evento. 

9.16. A ASES não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais do locatário nem pelos 
materiais e objetos de propriedade dos prestadores de serviços contratados para o 
evento, tampouco por quaisquer atos ou danos causados por esses prestadores de 
serviços e ainda pelas avarias ou furtos dos veículos, incluindo os objetos deixados em 
seu interior, seja do locatário, dos prestadores de serviços ou dos convidados para o 
evento. 

VEDAÇÕES 

9.17. É proibido ao locatário: 

 Sublocar ou ceder o direito de uso do Salão de Festas OASES a terceiros; 

 Usar o Salão de Festas OASES para promover eventos de natureza comercial, jogos 
de azar ou de cunho e características políticas; 
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 Usar o Salão de Festas OASES para promover eventos que pretendam a venda de 
ingressos, convites ou quaisquer outras formas de vantagens pecuniárias por parte 
do locatário, sem prévia autorização da ASES; 

 Exceder o tempo de duração do evento e o horário limite previsto no Contrato de 
Locação; 

 Se ausentar do evento antes do seu encerramento, de acordo com o disposto no 
Contrato de Locação;  

9.18. É proibido ao locatário, convidados e prestadores de serviço: 

 Portar objetos cortantes ou quaisquer outros materiais que possam pôr em risco a 
integridade física dos mesmos ou de terceiros não envolvidos no evento; 

 Praticar atos que sejam contrários a higiene e que possam prejudicar a limpeza do 
recinto ou a saúde dos usuários; 

 Praticar atos como algazarras, correrias e atitudes que venham a importunar os 
demais usuários; 

 Praticar excessos de intimidade e comportamento do gênero que chamem a atenção 
ou constranjam os demais usuários. 

RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

9.19. Em caso de rescisão do contrato por iniciativa do locatário será aplicada uma multa 
contratual conforme os seguintes percentuais:  
a) Rescisão em até 60 dias antes do evento: multa de 50% do valor contratado; 
b) Rescisão em até 30 dias antes do evento: multa de 70% do valor contratado; 
c) Rescisão em até 15 dias antes do evento: multa de 80% do valor contratado; 
d) Rescisão em período inferior a 15 dias antes da data prevista para o evento: não 

haverá devolução dos valores que já tenham sido pagos.  

9.20. Caso ocorra algum sinistro, caso fortuito ou de força maior, a qualquer tempo, que 
impeça o uso do Salão de Festas OASES, excetuadas as hipóteses contrárias 
especificamente previstas no Contrato de Locação, a ASES restituirá ao locatário o 
valor recebido pela locação. 

 

10.0. ESPAÇO ORLA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

10.1. O horário de funcionamento do Espaço Orla será definido no contrato de locação, 
respeitado o horário máximo definido no respectivo Alvará de Funcionamento. 

RESERVAS 

10.2. As reservas para a locação do Espaço Orla serão feitas por intermédio do 
Departamento de Eventos da ASES ou ainda por meio do e-mail eventos@ases-df.org.br. 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO 

mailto:eventos@ases-df.org.br
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10.3. O valor das taxas de utilização do Espaço Orla será definido pela Diretoria Executiva, 
levando-se em consideração as características e porte de cada evento. 

ESPECIFICAÇÕES DO ESPAÇO ORLA 

10.4. O Espaço Orla tem capacidade para eventos de até 3.000 (três mil) pessoas. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

10.5. O locatário do Espaço Orla deverá assinar previamente à realização do evento o Termo 
de Responsabilidade atestando as condições de conservação das instalações e dos 
bens, objetos, espaços e utensílios que guarnecem e compõem o espaço. 

10.6. Ao final do evento o representante do Departamento de Eventos, juntamente com o 
locatário, inspecionarão todas as dependências do Espaço Orla, devendo ser lavrado 
ao final da inspeção o Termo de Responsabilidade atestando a situação do espaço após 
o uso, assinado por ambos, em duas vias.  

10.7. Caso seja constatada alguma irregularidade no espaço locado após o seu uso, o 
locatário terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fazer todo o reparo dos danos 
causados por ele, convidados, equipe de apoio ou seus prestadores de serviços. 

10.8. Caso não tome as providências pertinentes, a ASES fica autorizada a contratar os 
serviços de reparos e abater o valor correspondente da caução depositada 
previamente à assinatura do contrato. 

ESTACIONAMENTO 

10.9. Durante a realização do evento o estacionamento interno poderá ser utilizado pelos 
locadores ou prestadores de serviços ou montadores das estruturas envolvidos na 
produção do evento, conforme a disponibilidade de vagas. 

10.10. Os demais usuários e convidados deverão utilizar o estacionamento público externo. 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ORLA 

10.11. O locatário deve 

 Realizar o evento dentro do horário estipulado no Contrato de Locação; 

 Fornecer o cheque-caução conforme previsto no Contrato de Locação; 

 Informar previamente a relação dos prestadores de serviços envolvidos na produção 
ou realização do evento; 

 Ao final do evento, retirar todos os pertences, objetos ou materiais de decoração, 
móveis ou espaços locados, dentro do período estipulado no contrato de locação; 

 Responsabilizar-se pelos danos materiais ou pessoais ocorridos durante a realização 
do evento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior; 

 Contratar a locação de gerador de energia elétrica nos termos previstos no Contrato 
de Locação; 

 Contratar a prestação dos serviços de limpeza e segurança nos termos previstos no 
Contrato de Locação; 
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 Providenciar as eventuais licenças e autorizações exigidas pela Administração 
Pública, as taxas do ECAD ou quaisquer outras relacionadas ao evento a ser realizado; 

 Obedecer aos dispositivos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
relação ao acesso e uso de bebidas alcóolicas; 

 Obedecer e cumprir os dispositivos contidos na Lei de Acessibilidade, em relação ao 
acesso, permanência e bem-estar das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

 Assinar o Termo de Responsabilidade a respeito das condições das instalações, 
móveis, objetos e utensílios que compõem e guarnecem o Espaço Orla; 

 Atender e cumprir todas as exigências e obrigações previstas no Contrato de Locação 
do Espaço Orla; 

 Submeter previamente ao Departamento de Eventos da ASES os projetos de 
iluminação ou decoração a ser instalados ou executados, indicando quais os 
materiais que serão utilizados; 

 Dotar o Espaço Orla de todas as condições sanitárias necessárias e compatíveis com a 
amplitude do evento a ser realizado, garantindo o conforto e higiene satisfatórios aos 
usuários; 

VEDAÇÕES 

10.12. É proibido: 

 Sublocar ou ceder o direito de uso do Espaço Orla a terceiros; 

 Usar o Espaço Orla para promover eventos de cunho ou características políticas; 

 Exceder o tempo de duração do evento e o horário limite previsto no Contrato de 
Locação; 

 O locatário, convidados e prestadores de serviços não poderão portar objetos 
cortantes, perfurantes, explosivos ou quaisquer outros materiais que possam pôr em 
risco a integridade física dos mesmos ou de terceiros envolvidos no evento; 

 O locatário, convidados e prestadores de serviços não poderão praticar atos que 
sejam contrários a higiene e que possam prejudicar a limpeza do recinto ou a saúde 
dos usuários; 

RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

10.13. Em caso de rescisão do contrato por iniciativa do locatário será aplicada uma multa 
contratual conforme os seguintes percentuais:  
a) Rescisão em até 60 dias antes do evento: multa de 50% do valor contratado; 
b) Rescisão em até 30 dias antes do evento: multa de 70% do valor contratado; 
c) Rescisão em até 15 dias antes do evento: multa de 80% do valor contratado; 
d) Rescisão em período inferior a 15 dias antes da data prevista para o evento: não 

haverá devolução dos valores que já tenham sido pagos.  

10.14. Caso ocorra algum sinistro, caso fortuito ou de força maior, a qualquer tempo, que 
impeça o uso do Salão de Festas OASES, excetuadas as hipóteses contrárias 
especificamente previstas no Contrato de Locação, a ASES restituirá ao locatário o 
valor recebido pela locação. 
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RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

10.15. A ASES não se responsabiliza por quaisquer bens ou objetos esquecidos no Espaço 
Orla ou ainda furtados ou desaparecidos durante o evento; 

10.16. A ASES não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais do locatário nem pelos 
materiais e objetos de propriedade dos prestadores de serviços contratados para o 
evento, tampouco por quaisquer atos ou danos causados por esses prestadores de 
serviços e ainda pelas avarias ou furtos dos veículos, incluindo os objetos deixados em 
seu interior, seja do locatário ou dos seus prestadores de serviços. 

 

11.0. DAS PENALIDADES  

11.1. Todos os sócios estão sujeitos às penalidades estatutárias previstas no Art. 11 do 
Estatuto Social da ASES; 

11.2. Os locadores, usuários e convidados estão sujeitos aos dispositivos contidos nos 
respectivos contratos de locação dos espaços;  

11.3. Sócios, dependentes, convidados, usuários, prestadores de serviço de quaisquer 
espaços do Clube que não respeitarem as normas vigentes serão convidados a se 
retirar do clube, sem direito a restituição das taxas e valores eventualmente já pagos e 
ainda sujeitos às penalidades administrativas, cíveis ou criminais cabíveis; 

11.4. Os sócios são responsáveis por quaisquer infrações cometidas por seus convidados, 
conforme o previsto no item IV do artigo 21 do Estatuto Social da ASES; 

11.5. Os locadores dos respectivos espaços são responsáveis pelos atos e comportamentos 
dos seus convidados ou usuários dos eventos por eles organizados;  

11.6. As infrações cometidas não previstas nesta Norma serão tratadas pela Diretoria, que 
tomará as providências cabíveis. 

 

12.0. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Não será permitida nas instalações do clube a utilização de som automotivo, caixas 
amplificadas, instrumentos elétricos, instrumentos de percussão com som estridente 
ou quaisquer outros que possam incomodar os demais sócios e usuários. 

12.2. Para a utilização de aparelhos de som portáteis nas churrasqueiras ou em qualquer 
outro espaço do Clube, prevalece o bom senso e a constatação de que não está 
incomodando os outros sócios e usuários. 

12.3. A Ases não se responsabiliza por quaisquer objetos que sejam esquecidos no interior 
das churrasqueiras ou em qualquer outro espaço do clube. 

12.4. A ASES esclarece e ratifica que cabe exclusivamente aos pais e responsáveis o 
monitoramento constante das crianças em visita ao clube, incluindo a supervisão no 
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uso do playground, visando a segurança e bem estar dos menores, conforme previsto 
no item XI – SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE, constante da Norma de Acesso ao 
Clube. 

12.5. Espaços de recreação adicionais elétricos, locados ou cedidos por terceiros, poderão 
ser instalados desde que autorizado previamente e o sócio ou o locatário arque com as 
taxas adicionais de energia, definidas pela Diretoria Executiva e publicadas no site da 
ASES, ases-df.org/novo. 

12.6. Cabe aos funcionários da ASES cumprir e zelar pelo cumprimento das regras nessa 
Norma, comunicando ao gerente responsável pelos desvios observados. 

12.7. Nenhum evento esportivo ou social poderá ser realizado no âmbito do Clube sem a 
prévia autorização da Diretoria Executiva. 

 

 

 

 

 

 

Ablleython Ribeiro do Nascimento 
Diretor Presidente 
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ANEXO 1  

 

 

DESIGNAÇÃO 

REPRESENTANTE DO SÓCIO TITULAR 

 

 

Por este instrumento particular _______________________________________ sócio titular 

do Clube ASES-DF, matricula nº _______________, nos termos do item 4.4 da Norma de 

Utilização e Locação de Espaços da ASES, NOMEIO o meu dependente o(a) sr(a). 

_________________________________________, matrícula nº _______________, como 

RESPONSÁVEL DESIGNADO pela utilização da churrasqueira nº _____ no dia _____________ 

durante o período das ________horas às _______horas, estando ciente de minhas 

responsabilidades pelo uso do referido espaço pelos meus dependentes e convidados 

conforme estabelecido na referida norma e de acordo com Capítulo VII, Art.30, Parágrafo 

Terceiro do Regimento Interno da ASES/DF. 

 

Brasília, ______ de ____________________ de _________.  

 

 

_______________________________ 
Assinatura 

 

 

 

Observação: 

O sócio titular só poderá designar como RESPONSÁVEL DESIGNADO o dependente que estiver previamente 
registrado no sistema de controle da ASES, em conformidade com o Regimento Interno, Capítulo V, Art. 21.  
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ANEXO 02 

 

Categoria: Matricula: Telefone Contato: Data: Horário:

Objeto Quantidade Situação 

1. Freezer

2. Lixeira

3. Banco de Madeira

4. Mesa de Madeira Grande

5. Extintor Lacrado

6. Cadeiras de Plástico

7. Mesas de Plástico

8. Climatizador

Criticas e Sugestões

Telefone contato responsável Ases:

O sócio titular está ciente das responsabilidades pelo uso desta churrasqueira pelos seus 

dependentes e convidados, conforme definido na Norma de Utilização e Locação dos Espaços da Ases

Assinatura Sócio Titular ou Representante Designado
Entrada Saída

SaídaEntrada

Nome e assinatura do responsável ASES

O sócio titular atesta a veracidade das informações prestadas neste documento, sendo responsável 

pelos possíveis danos causados aos bens relacionados

Situação:

C = Conforme

NC = Não conforme

PELO USO DAS CHURRASQUEIRAS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

CHURRASQUEIRA Nº __________

Observação:

Associado (a):
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ANEXO 03 

 

Categoria: Matricula / CPF Telefone Contato: Data: Horário:

Material Quantidade Marca

Bola de Vôlei

Bola de Basquete

Coletes

Par de raquetes p/ Tenis Mesa

Assinatura Sócio ou 

Responsável pela Locação

DEVOLUÇÃO

(       )  EM PERFEITO ESTADO;  (       )  APRESENTANDO DEFEITO;  (       )  FALTANDO ACESSÓRIOS / MATERIAL

Assinatura do Responsável pelo 

recebimento dos materiais

Observações:

Bola de Futebol

Outros:        ( 01 ) CANETA ;      (  01  ) PRACHETA;       (       ) APITO;       (       ) CESTO

Atestamos que os materiais acima especificados foram recebidos nas seguintes condições:

Tipo

(     ) Campo Oficial

(     ) Campo Society

(     ) Campo Futsal

TERMO DE RESPONSABILIDADE

PELO USO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Associado ou

Responsável:

O sócio titular ou responsável pela locação, acima identificado, atesta o recebimento do material 

abaixo relacionado em perfeitas condições de uso, ficando responsável pela devolução nas 

mesmas condições de recebimento:

 


