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Regulamento da Sede Campestre em Aruanã 

 

CAPÍTULO I 

Da Sede Campestre 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O acesso a Sede Campestre da ASBAC Aruanã é permitido 
aos seus associados e usuários, dependentes e convidados, respeitando as disposições 
do Estatuto Social, do Regimento Interno, outras Normas e deste Regulamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Os associados e Usuários e seus dependentes poderão ter 
acesso às dependências da Sede Campestre, mediante apresentação do recibo da taxa 
de hospedagem e identificando-se com a Carteira Social, respeitando as disposições 
estatutárias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os empregados da Sede Campestre serão identificados pelo 
crachá de empregado. 

CLÁUSULA QUARTA - Os convidados somente terão acesso à Sede Campestre, 
acompanhados e autorizados por associado(s) ou usuário(s), mediante recibo de 
pagamento da taxa de hospedagem diária.  

Parágrafo Único - Não podem ser admitidos como convidados os associados ou 
usuários apenados com suspensões ou que estejam com mensalidades atrasadas, nem 
as pessoas que foram excluídas da Associação por medida administrativa. 

CLÁUSULA QUINTA - Não é permitida a permanência na ASBAC Aruanã de 
embarcações, motores, acessórios ou quaisquer outros materiais pertencentes a 
associados, usuários ou terceiros, fora do período de hospedagem. A transgressão desta 
proibição poderá acarretar penalidade, na forma prevista no Estatuto Social e no 
Regimento Interno. 

CLÁUSULA SEXTA - Não será permitido o ingresso ou saída da Sede Campestre de 
barcos, motores, cadeiras, mesas ou outros bens para empréstimo sem o conhecimento 
e a autorização do Presidente Executivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Não será permitido o ingresso de vendedores ou cobradores na 
Sede, salvo os que estiverem tratando de assunto de interesse da ASBAC Aruanã. 

CLÁUSULA OITAVA - A ASBAC não se responsabiliza por furtos, roubos, danos ou 
sinistros ocorridos com bens de associados, usuários ou de terceiros nas áreas comuns 
da Sede Campestre. 

Parágrafo Único – A Sede Campestre não será responsável pela guarda de quaisquer 
objetos de seus frequentadores. 

CLÁUSULA NONA - É de responsabilidade do Presidente Executivo a fiscalização 
imediata das normas estabelecidas neste capítulo. 
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CAPÍTULO II 

Da Utilização das Áreas e Bens Patrimoniais da Sede Campestre 

Seção I 

Das Piscinas 

CLÁUSULA DÉCIMA - Não será permitida a permanência de menores de 10 (dez) anos 
nas dependências das piscinas sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para o uso das piscinas é necessário apresentar ao 
funcionário da Sede atestado médico. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É proibido o acesso às piscinas, de associados, 
usuários, dependentes e convidados portadores de moléstias infectocontagiosas ou 
transmissíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - É proibido o uso das piscinas por pessoas com óleo 
bronzeador pelo corpo, bem como de outros produtos que, de qualquer modo, possam 
poluir as águas tratadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A utilização das piscinas somente será permitida para 
pessoas que estiverem usando roupas adequadas - sungas, maiôs ou biquínis. 

Parágrafo Único - Antes de entrar na piscina é obrigatório o banho de chuveiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – É vedada a prática de atos que, por qualquer forma, 
possam provocar danos ou poluição na piscina social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A fiscalização imediata da aplicação das normas dessa 
seção é de responsabilidade do funcionário da Sede, que deverá preencher livro de 
ocorrências relatando os fatos porventura existentes, encaminhando cópia ao Presidente 
Executivo para apuração. 

SEÇÃO II 

Das Instalações 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Consideram-se instalações quaisquer edificações 
erguidas sobre o terreno com todos os seus acessórios e melhoramentos. 

Parágrafo Único - Os funcionários do Clube deverão manter a Sede Campestre sempre 
arrumada, limpa, piscina tratada e atentar para economia substancial na conta de água 
e energia elétrica, evitando os abusos e orientando os associados/usuários e visitantes 
sobre o assunto. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os associados e usuários que danificarem as 
instalações da Sede Campestre ficam obrigados a repará-las às suas próprias custas, 
salvo os casos de força maior, devidamente comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Reputam-se casos de força maior aqueles em que houver 
perigo de vida a associados/usuários ou terceiros tais como combate a incêndios e outros 
motivos similares.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O dano causado pelo convidado será ressarcido pelo 
associado ou usuário que o convidou para a Sede Campestre, identificado no livro de 
ocorrências. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Nos casos de dolo ou culpa grave, além da 
reparação dos danos, o associado/usuário poderá ser punido com advertência, 
suspensão ou exclusão do quadro social, conforme previsto no Estatuto Social da 
ASBAC. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O acesso dos associados/usuários e convidados 
às instalações está sujeito às restrições previstas nas normas internas existentes e 
àquelas determinadas pelo Presidente Executivo, no interesse da ASBAC Aruanã. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - O associado/usuário que constatar que outro sócio 
ou convidado danificou as instalações da Sede Campestre deverá comunicar 
imediatamente o fato ao funcionário da Sede ou à Gerência Administrativa da ASBAC 
para as devidas providências. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Registrada a ocorrência e identificado o autor, a 
ASBAC fará imediata avaliação do dano causado para posterior indenização pelo 
associado/usuário. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A fiscalização imediata das disposições dessa seção 
será feita pelo Presidente Executivo, auxiliado pelo funcionário da Sede no âmbito das 
suas atribuições. 

Seção III 

Do Barco e Motor 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Os motores e os barcos poderão ser utilizados por 
associados/usuários titulares da ASBAC hospedados na Sede Campestre ou em hotéis 
da cidade, mediante o pagamento da taxa de uso, a apresentação da carteira social e 
da carteira de Arrais Amador (caso queira ele mesmo pilotar a embarcação). 

Parágrafo Primeiro – Os associados/usuários que estiverem hospedados em outros 
hotéis da cidade deverão comunicar previamente ao funcionário da Sede Campestre o 
interesse em utilizar os barcos e motores do Clube, devendo, para tanto, se submeterem 
aos requisitos constantes deste Regulamento, especialmente nas regras estabelecidas 
na Cláusula Trigésima Primeira.  

Parágrafo Segundo - Para utilização das embarcações da Sede Campestre, será 
cobrado do associado e usuários uma taxa diária de uso, independentemente do tempo 
de uso, conforme tabela de preço determinada pelo Presidente Executivo, depois de 
aprovada pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo Terceiro – No valor da taxa diária de uso da embarcação referido no 
Parágrafo Segundo, não está incluída a taxa de locomoção da embarcação da 
Sede/Rio/Sede e combustível/óleo 2 tempos utilizados no passeio. 

Parágrafo Quarto – O associado/usuário que quiser utilizar a embarcação para pescaria 
ou passeio e não possuir a carteira de Arrais Amador só poderá fazê-lo usando os 
serviços de pilotagem do funcionário da Sede Campestre, mediante agendamento 
prévio, ou então mediante a contratação de piloteiro da região, devidamente habilitado 
para esse fim. Se entre seus convidados tiver algum que possua Arrais Amador este 
então poderá pilotar o barco. Neste caso o associado será o responsável direto por 
eventuais danos causados a terceiros ou ao conjunto barco/motor, em virtude de 
acidentes ou falta de conhecimento do rio. 

Parágrafo Quinto – O convidado não tem o direito de utilizar a embarcação e motores 
da ASBAC, ainda que o associado tenha pago a taxa de uso. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – O horário de utilização dos barcos/motores será, 
impreterivelmente, das 7h às 18h, cabendo penalidades ao infrator que não respeitar 
esse horário, mediante apuração dos fatos. Ressalva-se problemas ocorridos com o 
motor ou outro acidente de percurso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – Para utilização da embarcação para pesca, 
independente da presença do funcionário da ASBAC ou de outro piloteiro habilitado 
contratado para conduzir o barco, o associado/usuário e/ou seu(s) convidado(s) terão 
obrigatoriamente que apresentar a licença de pesca expedida pelo órgão competente e 
dentro do prazo de validade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – As despesas com combustível, óleo do motor e iscas 
vivas ou não correrão por conta do associado/usuário e/ou de seus convidados. 

Parágrafo Primeiro - O óleo utilizado na mistura deve ser o recomendado pelo 
fabricante do motor ou o indicado pela ASBAC, de qualidade reconhecida e que atenda 
aos requisitos para melhor durabilidade dos motores da ASBAC. 

Parágrafo Segundo - De forma a preservar os motores das embarcações, os 
funcionários do Clube não poderão negociar/vender gasolina temperada para os 
associados/usuários do Clube. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a utilização dos 
motores, dos barcos e do reboque da ASBAC para a prestação de serviços particulares. 

Parágrafo Único - Os funcionários do clube não poderão, sob nenhuma hipótese, utilizar 
os motores e barcos da ASBAC em benefício próprio ou para angariar receita e sem a 
presença de pelo menos um associado/usuário frequentador da ASBAC, sob pena de 
demissão sumária e imediata. Excetuam-se casos de socorro a associado quando em 
outra embarcação ou mediante autorização expressa da administração da ASBAC. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – A utilização das embarcações deverá ser feita de 
forma democrática quando a quantidade de associados/usuários assim exigir. Nessas 
ocasiões, o bom senso e o companheirismo desprovido de qualquer tipo de egoísmo 
deverão prevalecer. 

Parágrafo Primeiro – O funcionário da ASBAC está outorgado pela administração da 
ASBAC para dividir, de forma igualitária e democrática, o direito à utilização diária dos 
barcos e motores, de comum acordo entre os associados/usuários interessados, de 
modo que todos possam usufruir das embarcações do clube. 

Parágrafo Segundo – Caso não haja acordo, o funcionário da ASBAC sorteará, 
diariamente, os barcos disponíveis entre os apartamentos dos associados/usuários que 
manifestem interesse em usar as embarcações. Somente poderá participar do sorteio 
um associado/usuário por apartamento, não sendo permitida a inclusão de apartamentos 
ocupados somente por convidados. Os associados hospedados fora da Sede 
Campestre, inscritos em conformidade com o disposto na cláusula vigésima sexta, 
também poderão participar do sorteio. 

Parágrafo Terceiro – O apartamento sorteado somente poderá voltar a participar 
novamente do sorteio após todos os associados/usuários inscritos terem sido 
contemplados de maneira democrática e igualitária. 

Parágrafo Quarto - Caso persista divergência/discussão/impasse na distribuição da 
utilização dos barcos/motores a Gerência Administrativa da ASBAC, em Brasília, deverá 
ser consultada e dará a palavra final sobre a solução diante do problema verificado. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Por medida de segurança, a lotação do barco é 
de três pessoas, podendo, em caráter extraordinário e excepcional, a utilização da 
embarcação com o máximo de quatro passageiros. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - É obrigatória a utilização de coletes salva-vidas 
para todos os passageiros que utilizem as embarcações da ASBAC sendo que a ASBAC 
não se responsabiliza por acidentes ocorridos quando de passeios e pescarias em 
embarcações do Clube, devendo todos obedecer às normas de segurança ditadas pela 
Capitania dos Portos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Ao associado/usuário é permitido transportar a 
embarcação em seu próprio veículo, ou utilizando serviços de terceiros, correndo por sua 
conta as despesas decorrentes e assumindo responsabilidade total em caso de 
eventuais danos causados aos conjuntos barco/motor durante todo o translado 
Sede/Rio/Sede. 

Seção IV 

Do Salão de Festa 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – O Salão Social da ASBAC Aruanã compreende as 
áreas interiores e as churrasqueiras.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - O salão de festas poderá ser cedido para os 
associados/usuários realizarem reuniões particulares, desde que solicitado por escrito 
com 05 (cinco) dias de antecedência, pelo menos. 

Parágrafo Primeiro - A requisição do salão de festas é de exclusividade dos 
associados/usuários que estiverem rigorosamente em dia com a ASBAC e só poderão 
utilizá-lo para promoção de atividades sociais e culturais, sendo vedada a cessão para 
atividades político-partidárias, religiosas, mercantis e jogos considerados de azar pela 
legislação pertinente. 

Parágrafo Segundo – O associado/usuário que requisitou o salão de festas será o 
responsável por estragos causados nas dependências do salão, assumindo 
integralmente o ônus de quaisquer danos durante a reunião ou festa. 

Parágrafo Terceiro - O associado/usuário juntamente com a pessoa indicada pela 
ASBAC deverá vistoriar o salão, sendo que a limpeza geral do local será de 
responsabilidade do associado/usuário solicitante, imediatamente após a realização do 
evento. 

Parágrafo Quarto - Fica estipulado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor 
da taxa da diária de apartamento da Sede Campestre como caução para eventuais 
danos ou a não efetuação da limpeza, nas dependências do salão. 

Parágrafo Quinto - O horário de uso do salão de festas será até meia-noite para 
festividades com aparelhos de som e deverão ser utilizados com moderação, sendo 
permitido o uso de conjuntos musicais. 

Parágrafo Sexto - Os associados/usuários e seus convidados, campistas, empregados 
do clube e frequentadores em geral se obrigam a respeitar a lei do silêncio, a partir da 
meia noite até as 7 horas da manhã, dentro das instalações do clube, apartamentos ou 
veículos de hóspedes/convidados estacionados na sede campestre ou nas suas 
imediações; 
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Parágrafo Sétimo - O disposto no parágrafo anterior não se aplica no caso de eventos 
festivos promovidos pela ASBAC, desde que sua realização tenha sido informada aos 
demais hóspedes, no ato da reserva ou da sua chegada à sede campestre. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Recebida a solicitação do associado/usuário para a 
utilização do salão de festas, compete ao funcionário da ASBAC: 

a) agendar o compromisso, após a aprovação da Gerência, que ficará encarregada de 
providenciar o contrato; 

b) colher assinatura do Contrato de Locação da Dependência; 

c) cobrar a taxa correspondente de acordo com o valor estipulado pelo Conselho de 
Administração; 

d) entregar o recibo ao associado/usuário que caracterize a autorização para o uso do 
salão de festas, com visto de representante do Presidente Executivo; 

e) referida taxa deverá ser, prioritariamente, depositada em conta corrente da ASBAC ou 
paga diretamente na Secretaria da Sede Social, em Brasília-DF. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – É de responsabilidade direta do Presidente 
Executivo com auxílio do(s) empregado(s) da ASBAC a fiscalização da aplicação das 
Normas dessa Seção, nas respectivas áreas de atuação. 

Seção V 

Da Área de Camping 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – São obrigações dos campistas: 

a) manter limpo o local utilizado, recolhendo todo o lixo nos recipientes apropriados; 

b) atender as normas de higiene e asseio na utilização de sanitários, lava-pratos e lava-
roupa; 

c) evitar trajes e atitudes impróprias que atentem contra a moral e os bons costumes. 

Parágrafo Único – Para utilização da área de camping, será cobrada taxa de ocupação, 
com valores diferenciados para associados/usuários e convidados, conforme valor da 
diária estipulado pelo Presidente Executivo, depois de aprovado pelo Conselho de 
Administração. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – É terminantemente proibido: 

a) danificar plantas e árvores do recinto; 

b) usar churrasqueiras elétricas; 

c) usar som de automóveis em volume muito alto em qualquer horário; 

d) utilizar de maneira indevida as instalações existentes; 

e) a presença de animais domésticos em todas as dependências da Sede Campestre; 

f) fazer necessidades fisiológicas em quaisquer locais que não sejam os banheiros da 
Sede Campestre. 
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CAPÍTULO III 

Das Reservas da Sede Campestre 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - As reservas de apartamentos e camping 
só poderão ser feitas pessoalmente pelo associado ou por representante legal no Posto 
da ASBAC no Banco Central ou na Secretaria do Clube, dentro do horário normal de 
expediente do Clube. Os valores das diárias serão determinados pelo Conselho de 
Administração da ASBAC. 

Parágrafo Primeiro – Os empregados do Posto da ASBAC no Banco Central, bem como 
da Secretaria do Clube em Brasília, deverão manter os empregados da Sede Campestre 
informado com relação às reservas já confirmadas e pagas. 

Parágrafo Segundo – As reservas das embarcações deverão ser feitas diretamente na 
Sede Campestre, mediante pagamento da diária estipulada. 

Parágrafo Terceiro - É obrigatória a entrega do competente recibo ao associado, 
contendo o valor pago, o período e a quantidade de diárias utilizadas. 

Parágrafo Quarto - O(s) empregado(s) da Sede Campestre deve(m) depositar 
semanalmente os valores recebidos na conta da ASBAC. Caso não ocorra a prestação 
de contas, o(s) empregado(s) será(ão) penalizado(s) com advertência e outras  punições  
determinadas pelo Presidente Executivo. 

Parágrafo Quinto - Os valores arrecadados com as taxas e diárias recebidas dos 
associados/usuários não poderão, sob nenhuma hipótese, serem revertidos em 
benefício dos empregados do Clube ou como adiantamentos de salário sob pena de 
advertência sumária. Excetuam-se casos de extrema necessidade expressamente 
autorizada pelo Presidente Executivo.  

Parágrafo Sexto - Os trabalhos efetuados pelos funcionários do Clube não poderão ser 
remunerados pelos associados/usuários, salvo as gorjetas dadas de iniciativa própria e 
de forma espontânea. 

Parágrafo Sétimo – Os empregados do Clube não poderão abrir conta em nome da 
ASBAC em estabelecimentos comerciais sem a devida autorização da administração do 
Clube. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Nos feriados prolongados, como carnaval, 
semana santa e nos meses de alta temporada (maio, junho e julho), as reservas serão 
feitas obedecendo a ordem de marcação efetuada pelos associados/usuários. 

Parágrafo Único - O pagamento da reserva das diárias em alta temporada, deverá ser 
feito até 15 (quinze) dias antes do início do período reservado.  

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - Nos períodos de alta temporada os 
associados/usuários não poderão reservar mais de dois apartamentos em seu nome. 

Parágrafo Primeiro – De segunda à quinta-feira, desde que seja fora da temporada de 
férias (julho) ou junto a feriados prolongados, o associado/usuário pode reservar mais 
de 2 apartamentos para seu uso e de seus convidados, desde que o sócio responsável 
esteja presente durante, pelo menos, a metade do período reservado; 

Parágrafo Segundo – Cada apartamento não poderá abrigar mais do que 4 (quatro) 
pessoas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – O conceito de diária obedecerá aos padrões 
da rede hoteleira no que diz respeito ao pernoite. Caso haja outro associado interessado 
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no apartamento a ser desocupado o hóspede que estiver desocupando o apartamento, 
deverá fazê-lo até às 14h do mesmo dia que terminou seu período de estada na ASBAC 
Aruanã. Caso não haja outro interessado no apartamento o associado/usuário poderá 
sair até às 20h do dia que terminou seu período de permanência, sem nenhum 
pagamento adicional; 

Parágrafo Único - O associado/usuário que quiser pernoitar na Sede Campestre no dia 
anterior ao seu início de hospedagem, ou no dia seguinte ao seu término, terá que pagar 
nova diária diretamente na Sede Campestre, mediante recibo adicional emitido pelo 
empregado responsável. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - O período de hospedagem, preestabelecido, 
só poderá ser prorrogado caso não exista lista de espera. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - Não está embutido no preço da diária o 
fornecimento de almoço, jantar, café da manhã e roupa de cama. Os almoços e lanches 
comunitários ficam a critério dos hóspedes. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSSIMA SÉTIMA –O associado que desejar se hospedar na 
Sede Campestre sem ter feito a confirmação da reserva na ASBAC Brasília, ficará sujeito 
a existência de vagas e deverá efetuar o pagamento direto na Sede Campestre, 
mediante recibo impresso pela ASBAC, assinado pelo empregado do Clube e pelo 
hóspede. A emissão do recibo é de natureza obrigatória e o associado/usuário deverá 
exigir cópia desse documento do empregado responsável pela Sede Campestre. 

Parágrafo Único – No caso de a lotação estar esgotada é facultado ao 
associado/usuário exigir do funcionário da Sede Campestre a comprovação das reservas 
existentes, mediante apresentação dos recibos dos apartamentos que estão reservados 
ou a relação das reservas feitas em Brasília, conforme disposto na cláusula 
quadragésima primeira. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - O associado/usuário que efetuar o 
pagamento da reserva e desistir da hospedagem, poderá solicitar o seu ressarcimento, 
devendo comunicar a ASBAC, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta 
e oito) horas antes do período a ser utilizado, sob pena de perder os valores pagos 
adiantadamente. As diárias não utilizadas poderão ficar a título de crédito para serem 
utilizadas em outro período desde que também haja manifestação por escrito neste 
sentido. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - Os hóspedes titulares das reservas estão 
obrigados a se identificar com a carteira social junto ao empregado responsável da 
ASBAC lotado na Sede Campestre no ato de sua chegada e só poderão pernoitar 
aqueles cujos nomes constem do recibo de hospedagem.  

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - O hóspede deverá ter total cuidado com a chave do 
apartamento e seus pertences, pois a ASBAC não se responsabiliza por extravio ou furto 
de objetos particulares.  

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - O associado/usuário que se hospedar na 
Sede Campestre tem a obrigação de comunicar à direção do Clube em Brasília, por 
escrito, em até 15 dias após o término de sua estada, qualquer irregularidade constatada 
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na condução dos trabalhos da Sede em Aruanã ou a ocorrência de outros fatos que 
mereçam atenção da superior administração. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - Ao associado/usuário que transgredir as 
disposições deste Regulamento serão impostas penalidades pelo Presidente Executivo, 
na forma prevista no Regimento Interno e no Estatuto Social. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - Cada pessoa será civil e penalmente 
responsável pelos danos que causar ao patrimônio da Sede Campestre ou de terceiros. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - A observância rigorosa da segurança e dos 
bons costumes compete a todas as pessoas que frequentarem a Sede Campestre, 
associado/usuário ou não, ou a quaisquer outros que nele se encontrarem, exercendo, 
inclusive, direito à fiscalização de atos não condizentes com os preceitos e normativos 
da ASBAC. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - Todo associado/usuário é um coproprietário 
da Sede Campestre, devendo comunicar imediatamente ao Presidente Executivo 
qualquer ato ou fato prejudicial ou contrário aos fins sociais que tenha presenciado, 
indicando os implicados, as circunstâncias e as testemunhas para as providências 
cabíveis. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - Quando não expressamente indicado, o prazo 
para recorrer das decisões administrativas será de 5 (cinco) dias, contados da data da 
ciência inequívoca. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA – Transitada em julgada a decisão 
administrativa, o associado/usuário terá o prazo de 15 (quinze) dias para cumpri-la. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - A Sede Campestre da ASBAC Aruanã é uma 
extensão da ASBAC BRASÍLIA e seguirá os mesmos preceitos, Estatuto Social, 
Regimento Interno, regulamentos, portarias e resoluções baixadas pelo Presidente 
Executivo depois de aprovado pelo Conselho de Administração do Clube. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - A convivência no interior da Sede Campestre 
e em todo trajeto quando os associados/usuários forem transportados por veículo da 
ASBAC deverá ser pautada pela moral elevada, bons costumes e no respeito aos 
cidadãos tanto os que estão no interior do veículo quantos aos transeuntes das cidades 
por onde o veículo passar. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - Os empregados da ASBAC não podem, sob nenhuma 
hipótese, praticar brincadeiras de mau gosto com os associados e vice-versa e nem 
utilizar palavras de baixo calão dentro das dependências da Sede Campestre e quando 
na condução da embarcação do Clube, não serão permitidas discussões acaloradas 
entre funcionários e hóspedes. Qualquer deslize mais grave nesse sentido será apurado 
pela administração da ASBAC, sujeitando-se às penalidades previstas no Estatuto Social 
e no Regimento Interno da Associação. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Presidente Executivo na forma prevista no Estatuto Social e no Regimento Interno da 
ASBAC Brasília. 

 
O presente Regulamento foi submetido à deliberação e aprovado pelo Conselho de 
Administração da ASBAC na 201a Reunião Ordinária, do dia 11 de julho de  2019. 


