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REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DAS CHURRASQUEIRAS 

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade disciplinar a utilização das Churrasqueiras da ASBAC 
Brasília pelos associados e usuários em gozo de seus direitos estatutários e em dia com suas obrigações. 

Art. 2º - Não será permitida a reserva de churrasqueiras para a realização de eventos de cunho religioso, 
político-partidário ou comercial. 

Art. 3º - Para efeito deste regulamento serão designadas como CHURRASQUEIRA PEQUENA as de 
números 01 a 15, CHURRASQUEIRA MÉDIA as de números 19 e 20 e CHURRASQUEIRA GRANDE a de 
número 16; 

Art. 4º - A churrasqueira nº 17, denominada Espaço Gourmet, não terá reserva gratuita e sua utilização 
obedecerá às mesmas regras aplicadas às demais dependências disponíveis para locação, exceto para o 
período de 15/NOV a 31/DEZ, quando poderá ser reservada pelas Unidades do Banco Central, de acordo 
com o disposto no Art. 18 deste Regulamento. 

Art. 5º -A churrasqueira nº 18, localizada junto ao campo de futebol oficial, é destinada ao uso 
preferencial pelas equipes e atletas que participam dos campeonatos de futebol de campo e society. 
Somente poderá ser disponibilizada para outros associados/usuáriosem situações excepcionais, avaliadas 
caso a caso pela Gerência Executivaeobedecidas as mesmas regras previstas neste regulamento para 
usodas churrasqueiras pequenas e médias. 

Art. 6º - A quantidade máxima de pessoas permitida para cada churrasqueira, entre associados, 
dependentes e convidados é a seguinte: 

- CHURRASQUEIRAPEQUENA- 20 pessoas; 
- CHURRASQUEIRA MÉDIA - 30 pessoas;e 
- CHURRASQUEIRA GRANDE - 100 pessoas. 

Parágrafo Único – A ASBAC disponibilizará mesas e cadeiras em número suficiente apenas para acomodar 
a quantidade de pessoas permitidas em cada churrasqueira e não será admitido o remanejamento de 
mobiliário de outra churrasqueira, mesmo que desocupada. 

Art. 7º - Os horários de utilização das churrasqueiras são os seguintes: 

- terça a sábado, das 09h00min as 18h00min, no período diurno e das 19h00minas 00h00min no 
período noturno; 

- domingos e feriados,das 09h00min as 18h00min. 

Parágrafo Único - Não será permitida a utilização das churrasqueiras aos domingos e feriados no período 
noturno e as segundas feiras em qualquer período, exceto se for feriado, quando será permitida a 
utilização apenas no período diurno. 

DA RESERVA DAS CHURRASQUEIRAS 

Art. 8º - A reserva de churrasqueira poderá ser feita: 

I -  Pelo Associado/Usuário titular ou seu respectivo cônjuge,pessoalmente na Secretaria do Clube; 

II -  Por dependente regularmente inscrito, pessoalmente na Secretaria do Clube, mediante 
autorização por escrito do Associado/Usuário titular; 

III -  Pela internet, por intermédio de sistema informatizado, quando disponível, mediante prévio 
cadastramento de senha do Associado/Usuário titular. 

§ 1º –Será permitida a reserva por telefone somente a partir das 09h00min da sexta-feira e desde que já 
tenham sido atendidos todos os interessados que compareceram pessoalmente na Secretaria até este 
horário. 

§ 2º - Não será permitida a reserva de churrasqueira para cessão a terceiros, sem que o 
associado/usuário titular esteja presente ao evento. 
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§ 3º - Não conseguindo a reserva desejada o associado/usuário poderá inscrever-seem lista de espera e, 
uma vez ocorrendo alguma desistência, será chamado pela ordem de inscrição. 

Art. 9º - No ato da reserva, quando realizada pessoalmente na Secretaria do Clube, será disponibilizada 
cópia deste Regulamento, bem como documento assinado por empregado do Clube, contendo a data da 
reserva, número da churrasqueira e telefone para contato do interessado com o Clube. 

Parágrafo Único – Quandodisponibilizada a reserva pela internet o associado/usuários terá acesso ao 
regulamento e demais formulários no próprio sistema. 

Art. 10 – A Administração da ASBAC poderá reservar antecipadamente qualquer churrasqueira para a 
realização de eventos de interesse da Administração, promovidos pela ASBAC ou por parceiros e 
patrocinadores, mediante comunicação prévia ao corpo social. 

Art. 11 - No mês de junhoo parque das churrasqueiras seráinterditado pelo tempo necessário para a 
realização da Festa Junina da ASBAC ou de parceiros e patrocinadorese no dia 31/12 não serão permitidas 
reservas caso o Clube programe uma festa de réveillon. 

DAS CHURRASQUEIRAS PEQUENAS E MÉDIAS 

Art. 12 - As reservas para os sábados, domingos e feriados serão feitas sempre na sexta-feira anterior à 
semana de utilização, a partir das 08h00min da manhã, pessoalmente, por ordem de chegada, ou pela 
internet, quando disponível. 

§ 1º–Serãopermitidassomente duas reservas gratuitas por mês para o mesmo associado. Quando for 
utilizado o período diurno e noturno no mesmo dia serão contadas duas reservas. 

§ 2º – Reservas adicionais serão admitidas mediante o pagamento de taxa de utilização, em valor a ser 
fixado por Portaria editada pela Presidência Executiva e veiculada nos meios de comunicação do clube e 
na Secretaria. 

§ 3º - As reservas adicionais pagas somente serão disponibilizadas a partir das 12h00min da sexta-feira 
anterior à semana de utilização.  

Art. 13 - As reservas para os dias de semana, terça a sexta-feira, exceto feriados, serão feitas 
preferencialmente na sexta feira da semana anterior, serão gratuitas e não terão limite de utilização, 
devendo, no entanto, ser respeitadaa quantidademáximade pessoas especificada no Art. 6ºdeste 
Regulamento. 

CHURRASQUEIRA GRANDE 

Art. 14–Cada associado/usuário terá direito a duas reservas gratuitas da churrasqueira grande nos finais 
de semana e feriados no mesmo ano. 

Parágrafo Único – Reservas adicionais serão admitidas mediante o pagamento de taxa de utilização, em 
valor a ser fixado por Portaria editada pela Presidência Executiva. 

Art. 15 -As reservas para os sábados, domingos e feriados deverão ser efetuadas com 30 (trinta) dias de 
antecedência da data da utilização, pessoalmente na Secretaria do clube, a partir das 08h00min da 
manhã, por ordem de chegada, ou pela Internet, quando disponível. 

Art. 16-Aos sábados serão admitidas reservas para o período diurno e para o período noturno. 

Parágrafo Único - Se o mesmo associado/usuário desejar utilizar ambos os períodos no mesmo dia, o 
segundo período contará como nova reservae, caso já tenha utilizadoa churrasqueira gratuitamente no 
ano, ficará sujeitoao pagamento de taxa de utilização, em valor a ser fixado por Portaria editada pela 
Presidência Executiva. 

Art. 17 - As reservas para os dias de semana, terça a sexta-feira, exceto feriados, serão feitas 
preferencialmente na sexta feira da semana anterior, podendo um mesmo associado/usuário utilizar os 
dois períodos, diurno e noturnono mesmo dia, contando como uma única reserva. 
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Art. 18– Excepcionalmente, para o período de 15/NOV a 31/DEZ, as reservas poderão ser feitas 
antecipadamente, a partir do mês de agosto, para realização de confraternizações dos servidores do 
Banco Central, devendo as Unidades interessadas formalizar pedido por escrito à Presidência Executiva 
da ASBAC. 

Parágrafo Único – As churrasqueiras que não forem reservadas pelas Unidades do Banco Central para o 
período citado no caput deste artigo serão disponibilizadas aos demais associados/usuários 30 dias antes 
da data da utilização. 
 

DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA 
 

Art. 19 – A confirmação das reservas das CHURRASQUEIRAS PEQUENAS E MÉDIAS,para o final de 
semana, deverá ser efetivada pelo associado/usuário titular, seu cônjuge ou dependente devidamente 
autorizado, até a quarta feira anterior, nos seguintes horários e locais:  
 

 Até as 19h45min, na Secretaria do Clube; 
 Até as 17h45min,no posto da ASBAC localizado no mezanino do Banco Central. 
 

Parágrafo Único - Para os feriados a confirmação deverá ser feita com antecedência mínima de 48 
horas,nos mesmos horários e locais previstos no caput deste artigo. 

Art. 20- A confirmação da reserva para os dias da semana (3ª a 6ª) deverá ser feita com até 24 horas de 
antecedência. 

Art. 21 - A confirmação das reservas da CHURRASQUEIRA GRANDE deverá ser realizada até 10 (dez) dias 
antes da data prevista para a sua utilização. 

Art. 22 - No ato da confirmação da reserva de qualquer churrasqueirao associado/usuáriodeverá 
entregarna Secretaria da ASBAC,caução, em dinheiro ou cheque,em valor a ser estipulado pela 
Presidência Executiva, que lhe será devolvido, depois decomprovadaa utilização da churrasqueiraou 
efetuado o cancelamento da reserva no prazo fixado neste regulamento.  

Parágrafo Único – Quando disponibilizadaa reserva pela Interneto associado/usuário autorizará 
noprópriosistema a emissão de boleto para cobrança da caução no caso de não utilizar a churrasqueira e 
não efetuar o cancelamento na forma prevista neste Regulamento. 

Art. 23 -Para permitir o acesso de convidados não integrantes do quadro social da ASBACo 
associado/usuário receberá um formulário que deverá ser preenchido e devolvido na Secretaria 
preferencialmente até dia anterior ao da utilização da churrasqueira. 

Parágrafo Único – Quando a reserva for feita pela interneto formulário será disponibilizado no próprio 
sistema e deverá ser preenchido até o dia anterior ao da utilização da churrasqueira.  

Art. 24- A falta de confirmação da reserva nos prazos previstos neste Regulamento implica na perda da 
reserva eas churrasqueiras serão disponibilizadas para outros interessados, prioritariamente para os 
constantes da lista de espera. 

Parágrafo Único – O contato com os associados/usuários inscritos na lista de espera será feito na quinta-
feira, a partir das 08h00min e os interessados terão prazo até as 19h45min do mesmo dia para efetuar a 
confirmação da reserva na Secretaria do Clube ou, até as 18h00min, no posto da ASBAC no BACEN. 

DO CANCELAMENTO DE RESERVA 

Art. 25- O cancelamento da reserva poderá ser feito até as 12h00min do dia anterior ao da data marcada 
para a utilização da churrasqueira, pessoalmente ou mediante solicitação por escrito entregue na 
Secretaria da ASBAC, ou, ainda, por e-mail do associado/usuário titular. 



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL 
REGULAMENTO DAS CHURRASQUEIRAS - ALTERADO EM 04/09/2014 

 

  
Página 4 

 
  

§ 1º - Quando for disponibilizadaa reserva pela Interneto cancelamento deverá ser feito no próprio 
sistema. 

§ 2º - Não havendo a comunicação de cancelamento na forma prevista no caput deste 
artigooassociado/usuário perderá o direito à devolução dos valores entregues em caução. 

DA OCUPAÇÃO 
Art. 26- Somente o associado/usuário titular, seu cônjuge ou dependente maior de idadeexpressamente 
autorizado, poderá concretizar a ocupação da churrasqueira, como também será responsável pelos 
atos/ações de seus convidados.  

Parágrafo Único – É vedada a utilização de churrasqueiras para uso exclusivo de menores 
desacompanhados dos associados/usuários titulares, pais ou responsáveis. 

Art. 27- Os horários de ocupação e desocupação das churrasqueiras são os seguintes: 

Diurno Ocupação a partir 09h00min horas, observando o limite de 11h00min para a assinatura da lista 
de presença na Secretaria, e saída obrigatória até as 18h00min; 

Noturno Ocupação a partir das 19h00min, observando o limite de 20h00min para a assinatura da lista 
de presença na Secretaria, e saída obrigatória até as 00h00min (Meia noite). 

§ 1º - A simples preparação da churrasqueira pelo arrendatário do Bar das Churrasqueiras não garante a 
sua ocupação. Esta somente será efetivada após a identificação do responsável e a assinatura na ficha de 
controle elaborada pela Secretaria. 

§ 2º – O Associado/usuário que nãoefetivar a ocupação na forma prevista neste Regulamento até as 
11h00min (no período diurno) e até as 20h00min (no período noturno), perderá a sua reservae a quantia 
entregue em caução. A churrasqueira será considerada livre e disponibilizada para os interessados 
inscritos na lista de espera. 

§ 3º - Caso o associado/usuário chegue depois do horário limite previsto para ocupação e a churrasqueira 
já tenha sido destinada a outra pessoa, poderá solicitar à Secretaria a utilização de outra churrasqueira, 
desde que existam vagas e não tenha mais nenhum interessado na lista de espera. Ocorrendo tal 
situação, a caução lhe será devolvida normalmente depois de ocupada a nova churrasqueira, porém a 
utilização será computada na cota mensal do associado/usuário. 

§ 4º - As churrasqueiras que permanecerem desocupadas depois de atendidos todos os inscritos na lista 
de espera e aqueles que eventualmente tenham perdido o horário de ocupação poderão ser utilizadas 
livremente, sem computar na cota mensal do associado/usuário, sendo, entretanto, obrigatória a 
comunicação à Secretaria do Clube para liberação do uso. 

§ 5º - No ato da ocupação da churrasqueira, empregado do Clube procederá a vistoria do local, na 
presença do Associado/Usuário responsável pela reserva, ou seu representante devidamente autorizado, 
e entregará as chaves do mobiliário (mesas e cadeiras) e do equipamento de som ambiente. O 
Associado/Usuário assinará documento responsabilizando-se por eventuais danos causados a estes bens. 

ACESSO DE CONVIDADOSE OUTROS 

Art. 28 -O acesso de convidados não associados ao Parque das Churrasqueiras será feito exclusivamente 
pelo portão lateral na entrada do clube, próximo ao estacionamento externo. Excepcionalmente será 
permitidaa entrada de seu veículo ao estacionamento interno próximo ao Parque das Churrasqueiras 
apenas para carga/descarga de material a ser utilizado na churrasqueira ou para o 
embarque/desembarque de pessoas com dificuldade de locomoção e somente pelo tempo necessário 
para tal operação, devendo ser conduzido a seguir para o estacionamento externo. 

Art. 29 -Os convidados não integrantes do quadro social da ASBAC deverão ser relacionados em lista 
fornecida pela Secretaria no ato da confirmação da reserva, que deverá conter a identificação do sócio 
responsável, o número da churrasqueira a ser utilizada e o nome completo dos convidados (maiores de 
10 anos), preferencialmente escritos em letra de forma e em ordem alfabética. 
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§ 1º - A entrada de convidados somente será liberada depois que o associado/usuário titular, ou seu 
representante, concretizar a ocupação da churrasqueira na forma prevista neste Regulamento. 

§ 2º O trânsito desses convidados fica restrito às instalações do Parque das Churrasqueiras, ficando o 
associado/usuário responsável pela conduta do seu convidado, bem como, por qualquer dano por ele 
causado ao patrimônio da ASBAC, ao de integrante do quadro social ou de terceiros, conforme disposto 
no Parágrafo Único do art. 13 do Estatuto Social. 

§ 3º - Para fazer uso das demais dependências da ASBAC o convidado deverá portar o convite apropriado, 
obtido por intermédio do associado/usuário titular junto à Secretaria do Clube. 

Art. 30-Aos sábados, domingos e feriados o número de convites gratuitospara não associados não poderá 
exceder a 50% da capacidade de pessoas permitida para cada churrasqueira, de acordo com o disposto 
no Art. 6º deste Regulamento: 

§ 1º - Para as CHURRASQUEIRAS PEQUENAS o número total de convidados não associadosé de até 15 
pessoas, sendo: 

 - 10 (dez) convidados sem custos; 
 - até 5 (cinco)excedentes, mediante o pagamento de taxa a ser fixada pela Presidência Executiva;  

§ 2º - Para as CHURRASQUEIRAS MÉDIAS o número total de convidados não associadosé de até 25 
pessoas, sendo: 

 - 15 (dez) convidados sem custos; 
- até 10 (dez) excedentes, mediante o pagamento de taxa a ser fixada pela Presidência Executiva;  

§ 3º - Para a CHURRASQUEIRA GRANDE o número total de convidados não associadosé de até 80 
pessoas, sendo: 

 - 50 (cinquenta) convidados sem custos; 
- até 30 (trinta) excedentes, mediante o pagamento de taxa a ser fixada pela Presidência 

Executiva;  

§ 4º - O pagamento da taxa relativa aos convidados excedentes deve ser feito no ato da entrega da lista 
na Secretaria do Clube e o Associado/usuário poderá incluir ou substituir nomes na lista, desde que não 
exceda o limite de convidados e o número de pessoas admitidas para cada churrasqueira. Não haverá 
devolução dos valores pagos caso os convidados excedentes não compareçam. 

§ 5º - A Presidência Executiva poderá, a qualquer tempo, alterar os limites de convidados fixados neste 
artigo, por intermédio de portaria veiculada nos meios de comunicação do clube e na Secretaria. 

Art. 31- Nos dias de semana, de terça a sexta-feira, exceto feriados, não haverá cobrança para convidados 
não associados, porém o numero total de convidadosda lista, somadoao dos associados, não poderá 
exceder à capacidade prevista para cada churrasqueira. 

Art. 32-Quando for necessária a contratação de churrasqueiros, ajudantesou outros prestadores de 
serviços, o associado/usuário responsável pela reserva deverá comunicar à Secretaria do Clube com 
antecedência e enviar relação dos nomes, para que seja promovida a liberação de acesso junto a portaria 
principal. 

DO USO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E BRINQUEDOS INFLÁVEIS 

Art. 33-As churrasqueiras são equipadas com sistema de som ambiente, disponível para a utilização pelos 
ocupantes, devendo a chaveser retirada na portaria do Clube pelo associado/usuário responsável pela 
reserva da churrasqueira,no ato de sua ocupação. 

Art. 34- A utilização de aparelhagem de som diversa da fornecida pela ASBAC ou de qualquer 
equipamento para música ao vivo deve respeitar os limites toleráveis de amplificação, de modo a não 
incomodar os demais usuários, sendo vedado o uso de karaokê. 
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§ 1º – Durante o período diurno será permitida apenas a utilização de violão, desde que não conectado a 
caixa de som ou amplificador. 

§ 2º - No período noturno será permitida a utilização de aparelhagem de som e de instrumento para 
música ao vivo, devendo ser respeitado, no entanto, o limite de 55 decibéis, conforme legislação em 
vigor. 

Art. 35- Brinquedos infláveis e similares serão permitidos somente ao lado da churrasqueira grande, 
mediante pagamento de taxa a ser fixada pela Presidência Executiva, limitado a 2 (dois) brinquedos. 

Art. 36- A instalação de tendas desmontáveis ou outros equipamentos não previstos neste Regulamento 
dependerá de prévia autorização da Presidência Executiva. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37- A observância das disposições do Estatuto Social, dos Regulamentos Internos e das Resoluções 
dos Órgãos Administrativos do Clube, por parte dos convidados, é de exclusiva responsabilidade do 
associado/usuário responsável pelo evento.  

Art. 38 -O descumprimento das normasprevistas neste Regulamento implicará na restrição do uso das 
churrasqueiras pelo período de 30 dias, dobrando em caso de reincidência. 

Art. 39– Não será permitido o acesso às dependências da ASBAC BRASÍLIA portando água, cerveja, chope 
e refrigerante, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no Estatuto, no Regimento Interno e nas 
Resoluções, Portarias e Normas Gerais da ASBAC. 

Art. 40 – Não é permitida a entrada de animais domésticos de qualquer porte ou espécie, exceto cão guia 
de cegos, e/ou a instalação de qualquer tipo de churrasqueira portátil. 

Art. 41 -Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Presidente Executivo, mediante 
encaminhamento prévio ao Conselho de Administração.  
 
 

Regulamento APROVADO pelo Conselho de Administração da ASBAC 
na153ª Reunião Ordinária do dia04 desetembro de 2014. Resolução 242/2014. 
Artigos alterados: Art. 12 § 1º - permite duas reservas gratuitas por mês;  
Art. 14 – Permite duas reservas gratuitas por ano; 
Art. 27 §§ 3º e 4º - Permite a utilização da churrasqueira que permanecer livre depois de atendida a lista de espera 
do dia, sem computar na cota mensal do associado, mediante simples comunicação à Secretaria. 

 

ANEXO AO REGULAMENTO DAS CHURRASQUEIRAS 

TABELA DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO E CONVITES Valores em R$ 1,00 
 TAXA ADMINISTRATIVA VIGENTE - Usuário Contribuinte 156,00 
 

Discriminação 
Churrasqueira 

Pequena e Média Grande 

Reserva adicional (65% da taxa administrativa) 100,00   

Reserva adicional (2 vezes o valor da taxa administrativa)   312,00 

Caução para reserva (65% da taxa administrativa) 100,00 100,00 

Convidado não associado (3,2% da taxa administrativa) 5,00 5,00 

Brinquedos infláveis, cama elástica e similares (limitado a 2) Não permitido 100,00 

 


