GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO DOS
EMPREGADOS DA SANASA
INFORMATIVO GERAL DE USO SALÃO SÓCIAL

1O salão somente poderá ser locado para realização de eventos de associados em conformidade
com o artigo 24 do Regimento Interno do Grenasa, como aniversários, casamentos, festas de
debutantes, bodas, entre outros;
2Locação para associados, em nenhuma hipótese poderá ser cobrada a entrada dos convidados
no salão ou vendida bebida, sendo autorizada a locação somente para os eventos especificados e
para convidados do (a) Associado.
3O (a) Associado (a) Locatário (a) somente poderá iniciar os preparativos de decoração no
salão de festas a partir das 08hmin da data prevista nesta clausula, salvo em caso de acordo prévio
entre as partes e os equipamentos de som e iluminação de palco deverão ser desligados, no máximo,
às 02hmin;(madrugada).

4O salão deverá ser desocupado pela (a) Associado (a) Locatário (a), imprescindivelmente, às
08h min do dia posterior à data de locação, sendo que todo o material usado na decoração deverá
ser retirado e o local deve ser entregue nas mesmas condições em que foi recebido e haverá vistoria
no imóvel, acompanhado do locatário, antes e após a locação;
5Não é permitido acesso nas áreas internas do Clube, bem como utilização de quiosques, campo
de futebol, quadras e piscinas. Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de pessoas que
excedam à capacidade do salão social (300 pessoas).
6Em caso de desistência ou não cumprimento do contrato por parte do (a) associado (a) locatário
(a), após assinatura do contrato, o mesmo perderá os valores já pagos;
7Em caso de desistência por caso fortuito ou por força maior, será realizada a devolução dos
valores pagos, sem juros e nem correções;
8Constituem-se obrigações e responsabilidades da GRÊMIO ESPORTIVO E RECREATIVO DOS
EMPREGADOS DA SANASA (GRENASA):
Colocar à disposição do (a) Associado (a) Locatário (a), no dia contratado, as seguintes dependências,
equipamentos e utensílios, limpos, conservados e em condições de uso:
a) Salão de Social, composto por: salão social com capacidade para 300 (trezentas pessoas) com
ventiladores, área de corredor externo com churrasqueira, cozinha, copa; 02 banheiros sociais, sendo
um feminino e o outro masculino; mezanino, camarim e estacionamentos, interno e externo, sendo
que o estacionamento interno é so para carga e descarga, acesso de portadores de necessidade
especial e mobilidade reduzida e chegada de noivas;
b) Dependendo da solicitação do Associado (a) Locatário (a), será disponibilizada 36 mesas praticas
brancas (com ou sem) tampa redondas de madeira 190 cadeiras de plástico brancas.
c) A iluminação do Salão e do palco fazem parte da estrutura do salão e será no ato da vistoria orientado
a forma de uso, bem como ligar e desligar;
d) A Grenasa se responsabilizará pela garantia de que o espaço estará, no dia com todos os utensílios,
equipamentos e dependências no mínimo conservados ao modo em que encontrados na data da
assinatura do presente contrato;
e) Deverá ser realizada uma vistoria das dependências e dos equipamentos do salão, nas sextas-feiras,
das 16h00 às 19h00, sábado e domingo as 09h00 e 12h00. As vistorias devem ser comprovadas
mediante documentação assinada pelo Associado (a) Locatário (a), ou seu representante, bem
como por representante da Grenasa;
9 - Constituem-se obrigações e responsabilidades do (a) Associado (a) Locatário (a);
a)

Usar com zelo as dependências bem como todos os equipamentos e outros materiais colocados à
sua disposição, sem qualquer dano, se compromete a entregar o imóvel em perfeitas condições de
limpeza;
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b) No período de utilização pela limpeza dos sanitários, bem como a área do salão e cozinha;
c) Trazer materiais de limpeza e higiene, tais como; papel higiênico, papel toalha, produtos de higiene e
limpeza, cabendo ainda o reabastecimento de matérias nos sanitários, conforme foi disponibilizado;
d)Em caso de uso de música ao vivo ou mecânica, fica sobre a responsabilidade do locatário, apresentar
em caso de fiscalização a Certidão Liberatória - OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) e do
pagamento do ECAD, e a contratação de funcionários internos e externos.
e)Informar a secretária do Grenasa a lista de convidados e também de todos os prestadores de serviços
e os dias em que estarão presentes no Grenasa, assim como a placa do veículo dos prestadores de
serviços do evento, até 72 (horas) antes do Evento.

10 - Os participantes do evento deverão respeitar a legislação vigente quanto aos aspectos de idade para
a participação nos eventos, consumo de bebidas alcoólicas, drogas e outras mais.
11 - Os associados infratores serão enquadrados nas disposições de Regimento Interno do Estatuto
Social; os demais serão retirados do recinto do Clube.
12 - Os veículos não devem trafegar com velocidade acima do limite de 20 Km/h e nem com som em alto
volume nas dependências do Clube, inclusive no estacionamento,
13 - O uso de aparelhos de som, rádios, instrumentos musicais e similares nas dependências do salão
social, deverá ser feito de maneira a não importunar os demais associados que estiverem frequentando o
Clube.
Não se permitida a entrada de animais nas dependências do Clube, exceto se previamente autorizado
pela Diretoria Executiva.
14 - O Grenasa não se responsabiliza objetivamente por eventuais danos ou furtos a veículos, ou objetos
no interior destes, que se encontrem em suas dependências, podendo entrar com ação de regresso
contra o (a) Associado (a) Locatário (a), caso seja questionado por algum dos casos citados

GRATOS PELA COMPREENSÃO - Á DIRETORIA.

