
 
CLUBE DOS CRISTAIS 

 
C-001/2015                                                                                       Macaé, em 18 de dezembro de 2015. 
 

C I R C U L A R 
 

Assunto:  INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DOS CRISTAIS 
 

O presidente do Clube dos Cristais, no uso de suas atribuições, resolve regulamentar o 
acesso e utilização do Clube dos Cristais, consoante às disposições a seguir elencadas: 
 
1 – O direito de acesso às dependências do Clube, bem como o uso de suas instalações e respectivos 
equipamentos de lazer é restrito os associados e seus dependentes (ascendentes e descentes diretos). 
 
a) O controle de acesso ao Clube será feito, mediante a apresentação da Carteira ou Cartão de 
Identificação Pessoal, Autorização especial da Diretoria, ou através de dispositivo de controle 
automático de acesso eletrônico ou manual; 
 
b) - A Diretoria, por resolução, poderá autorizar o ingresso temporário de convidados ou de visitantes 
nas dependências do Clube, para no máximo três convidados por mês para cada sócio; 
 
c) - A autorização para ingresso de convidados ou visitantes nas dependências do Clube deverá ser 
solicitada, via e-mail para clube@vcmacae.com.br, com a antecedência mínima de 48h, ou pessoalmente 
na recepção do Clube; 
 
d) Nas dependências do Clube, a qualquer momento, membros da Diretoria, conselheiros ou 
funcionários, poderão solicitar à apresentação de documentos que comprovem a condição de titularidade 
do sócio ou de seus dependentes, tais como a Carteira ou Cartão de Identidade Pessoal, boleto de 
pagamento ou qualquer outro documento de identificação que se fizer necessário.  
 
2 - O aluguel do salão de festas e das churrasqueiras não dará direito ao uso ou acesso dos convidados 
aos equipamentos de lazer do clube, tais como piscina, campo de futebol, parquinho, sauna etc. 
 
3 - São considerados dependentes do associado, desde que faça prova de tal condição ao Clube, podendo 
este, exigir documentos e efetuar as diligências que entender convenientes: 
 

a) o cônjuge ou companheiro(a), bem como filhos solteiros, que que vivam sob o mesmo teto  do(a) 
associado(a)  no Condomínio Vale dos Cristais; 
b) os filhos(as) e os tutelados(as) que não residam no local, até completarem a idade de 21 (vinte e 
um) anos; 



c) mãe, pai, sogro ou sogra, desde que vivam sob o mesmo teto  do(a) associado(a)  no Condomínio 
Vale dos Cristais, sob suas expensas e dependência econômica. 

 
4 - São documentos necessários a instruir os pedidos de inclusão de dependentes: Certidão de 
Nascimento, Certidão de Casamento, Declaração de União estável, Identidade, comprovante de 
residência do titular e do dependente, notadamente quando este não viva sob mesmo teto do titular, com 
a devida justificativa. 

  
5 - Os limites de idade acima estabelecidos serão desconsiderados se os filhos do associado forem 
portadores de necessidades especiais e residirem com o associado. 

 
6 - Serão disponibilizados gratuitamente 03 (três) convites mensais por cada lote, NÃO 
CUMULATIVOS. Tais convites poderão ser utilizados para o ingresso de qualquer pessoa, todavia não 
garante a utilização da piscina, caso o convidado não preencha os requisitos físicos e médicos. 
 
7 - Pajens, babás, enfermeiros e assemelhados terão acesso às dependências do Clube quando 
autorizados pelos associados, desde que devidamente identificados, não podendo utilizar os setores 
restritos aos associados. 
 
8 - Se o proprietário do lote residencial alugar ou ceder, a qualquer título, sua propriedade a terceiros, 
estes terão os mesmos direitos e deveres do proprietário, sendo que o proprietário deixará de ter direito 
de freqüentar o clube enquanto durar o contrato de aluguel ou cessão.  
 
9 - As pessoas jurídicas proprietárias de lotes terão os mesmos direitos e obrigações dos associados, 
devendo comprovar por escrito, o nome de somente um titular por lote, que irá freqüentar o clube. 
 
10 - Por ocasião de eventos do próprio clube ou de terceiros, a Diretoria disciplinará, conforme os 
interesses do Clube, a entrada de associados, convidados e demais aos locais em que ocorrer o evento. 
 
11 - Os associados e/ou seus dependentes são responsáveis por si seus convidados por danos que 
causarem a instalações, móveis, utensílios ou equipamentos e ficam obrigados a ressarcir o Clube os 
eventuais prejuízos causados, sem prejuízo de outras sanções previstas no Estatuto e no Regimento 
Interno. 
 
12 - Tratando-se de convidado, no caso de ofensa aos princípios socias e morais do Clube, responde por 
ele o associado que o convidou. 
 
13 - É proibida a entrada de armas brancas, de fogo ou de pressão e estilingues de qualquer espécie ou 
similar.  
 
14 - O uso de fogos de artifício ou similares na área do Clube somente será permitido em ocasiões 
especiais festivas, mediante prévia autorização da diretoria do clube, em áreas pré-estabelecidas e 
supervisionadas por profissionais reconhecidamente habilitados para este fim. 
 



15 - O consumo de bebidas e alimentos de qualquer espécie somente será permitido nos locais 
apropriados do Clube, recintos dos bares e restaurantes e, excepcionalmente, nos locais que vierem a ser 
indicados pela Diretoria. 
 
16 - A ingestão de bebidas alcoólicas apenas será permitida aos maiores de 18 (dezoito) anos. No caso 
de o maior adquirir a bebida alcoólica e repassá-la para menor, ficará sujeito às sanções previstas no 
Estatuto e no Regimento Interno, sem prejuízo das sanções penais às quais venha sujeitar-se. 
 
17 - É proibida a entrada no Clube de quaisquer drogas consideradas ilícitas pelas leis vigentes do País, 
ficando o associado, seus dependentes, tutelados ou visitantes sujeitos às penalidades judiciais do País, 
além da suspensão por 90 (noventa) dias dos infratores e de um ano para reincidentes. 
 
18 - Não será permitido o uso das piscinas às pessoas que sofram de moléstias infecto-contagiosas, que 
possuam feridas expostas, bem como as que estejam usando curativos, ou substâncias que possam 
contaminar a água, incluindo óleos e bronzeadores, respeitada sempre a legislação específica 
disciplinadora da matéria. 
 
19 - Será considerado inadimplente o associado e, por via de conseqüência, seus dependentes que não 
efetuar o pagamento das taxas até o dia do seu vencimento. 
 
20- O associado inadimplente, a partir do segundo mês, ficará impedido de ingressar nas dependências 
do Clube. 
 
 
 
 

Casemiro Antonio Filgueira 
Presidente Clube dos Cristais 

 
 


