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I – FINALIDADE 
 
Regulamentar o horário de funcionamento do clube e os critérios de acesso às áreas 
internas do clube. 
  
II - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE 
 
O clube estará aberto todos os dias das 07:00 horas até as 24:00 horas para uso 
dos associados. A secretaria geral e o setor de esportes possuem horário 
diferenciado conforme indicado a seguir: 
 
Secretaria Geral: 

 De segunda a sexta feira  das 08:00 horas até as 18:00 horas 

 Sábado, domingo e feriados das 08:00 horas até as 17:00 horas 
 
Setor de Esportes: 

 De segunda a sexta feira  das 08:00 horas até as 24:00 horas 

 Sábado, domingo e feriados das 08:00 horas até as 18:00 horas 
 
Os condições e horários específicos para utilização dos equipamentos do Clube 
pelos sócios ou locados a terceiros constam da Norma Utilização e Locação dos 
Espaços da ASES divulgada no site da ASES. 
 
Eventualmente alguns espaços do clube poderão ser fechados para realização de 
manutenção ou realização de eventos e serão informados com antecedência mínima 
de dois dias no site da ASES. 
 
III - SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, PROPRIETÁRIOS ESPECIAIS, USUÁRIOS. 
 
Os Sócios Proprietários Especiais, Sócios Proprietários e Sócios Usuários, que 
estejam em dia com as obrigações financeiras, terão acesso ao Clube pela portaria 
principal com a apresentação da carteira de sócio ou documento de identidade que 
contenha foto. 
 
O sócio que estiver com restrição de ordem disciplinar, por suspensão, fica impedido 
de acessar o Clube pelo período definido na penalidade. 
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IV – CONVIDADOS 
 
Não sócios somente poderão acessar o Clube mediante a apresentação de convites 
nominais e respectivo documento de identidade com foto, desde que o sócio 
emitente do convite esteja presente no clube. A presença do sócio ou dependente é 
condição obrigatória para a liberação da entrada do convidado. 
 
Os sócios terão direito de receber até 24 convites por ano. Além desse limite, o 
sócio poderá adquirir convites adicionais. O valor dos convites será definido em ato 
da Diretoria Executiva e divulgado no site da ASES. 
 
Os convites poderão ser obtidos pelo sócio no site da ASES. 
 
V – FUNCIONÁRIOS 
 
Os funcionários deverão apresentar carteira funcional ao ingressarem no Clube para 
o desempenho de suas atividades normais. 
 
Os funcionários poderão ter acesso ao Clube para utilização de suas dependências 
nos dias ou horários em que não estiver cumprindo sua jornada de trabalho, com a 
autorização prévia da diretoria. 
 
VI - FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 
Fornecedores e prestadores de serviços, previamente catalogados ou agendados, 
somente poderão ingressar no Clube para a entrega de materiais, a execução dos 
serviços ou participação de reuniões mediante identificação, sendo vedada a 
utilização das instalações do Clube. 
 
VII - ATLETAS LOCATARIOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL 
 
O acesso dos atletas ao Clube se dará com a apresentação de documento de 
identificação com foto, cujo nome deverá constar de relação disponibilizada na 
portaria. 
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A lista de convidados com os nomes dos atletas será elaborada no ato da reserva da 
quadra e estará disponível na portaria do clube. 
 
VIII – ALUNOS DAS ESCOLAS ESPORTIVAS 
 
Os alunos matriculados nas escolas de futebol, futevôlei, natação e demais 
modalidades esportivas serão registrados no sistema de controle de acesso da 
ASES e o ingresso ao clube será liberado após consulta ao registro da matrícula da 
respectiva modalidade. 
 
IX - AUTORIDADES, VISITAS INSTITUCIONAIS OU ÓRGÃOS DE 
FISCALIZAÇÃO 
 
O acesso das autoridades e visitantes institucionais, previamente agendados, se 
dará com a simples identificação na portaria que comunicará à Secretaria da Ases 
sobre sua chegada. 
 
Autoridades ou visitantes institucionais que não estejam agendados deverão 
aguardar o contato da portaria com a Secretaria do Clube que instruirá sobre os 
procedimentos. 
 
O acesso de representantes de órgãos de fiscalização se dará após contato da 
portaria com a Secretaria do Clube. 
 
X – USO DO ESTACIONAMENTO INTERNO 
 
O estacionamento interno do clube será utilizado apenas pelos sócios e seus 
dependentes. 
 
Os convidados não terão direito de acesso ao estacionamento interno no período 
diurno, com exceção dos portadores de necessidades especiais, idosos com idade 
comprovada acima de 65 anos, convidadas com crianças de colo e gestantes. 
 
A Diretoria poderá autorizar, em casos específicos, a utilização do estacionamento 
interno no período diurno a convidados e usuários dos espaços eventualmente 
locados a terceiros. 



 

 

NORMA 

Titulo:  NORMA DE ACESSO AO CLUBE Data: 22/07/2019 

Anexos:   Versão: V 02 

Vigência Início: 22/07/2019 Fim: Indeterminado Folha: 4/3 

 

 

 
XI – SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE 
 
Compete aos pais e responsáveis o dever de acompanhar e exercer vigilância 
necessária visando proteger e garantir o bem estar dos menores após o ingresso no 
Clube especialmente nas áreas de maior risco como piscinas, orla do lago e 
playground. 
 
A ASES não se responsabiliza por acidentes que venham a ocorrer em função da 
falta de atenção dos pais e responsáveis. 
 
 
XII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ex funcionários demitidos por justa causa e ex associados excluídos em decorrência 
de falta grave, estão impedidos de frequentar o clube e os eventos promovidos pela 
ASES-DF, mesmo na condição de convidados ou de atletas locatários de quadras e 
campos de futebol. 
 
As situações não previstas nesta norma deverão ser reportadas à Diretoria para 
análise e providências. 
 
 
 
 
 
 
 
Ablleython Ribeiro do Nascimento   Ney Fernandes Marinho 
Diretor Presidente     Diretor Administrativo 

 


