
 

 

TERMOS DE RESERVA DE CHURRASQUEIRAS 
para uso no horário de funcionamento do clube 

 

✅ A utilização da churrasqueira só é permitida com a presença do sócio (titular ou 
dependente maior de idade) da APCEF/MG responsável pela reserva; 

✅ O custo é de R$ 50 pela reserva da churrasqueira no dia desejado, com exceção da 
Churrasqueira Master, que possui o custo de R$ 100; 

✅ O cancelamento de uma reserva deve ser comunicado à APCEF/MG via e-mail 
atendimento@apcefmg.org.br ou pelo WhatsApp: (31) 3439-5000. O sócio deve estar 
ciente de que em nenhuma das condições de cancelamento terá 100% do valor pago 
reembolsado. Caso seja efetuado em até 48 horas antes da data de utilização da 
churrasqueira, o reembolso será de 80% do valor pago. Caso seja solicitado com tempo 
menor do que 48 horas da data de utilização, não haverá reembolso do valor. 

✅ O sócio responsável pela reserva deve ocupar a churrasqueira, impreterivelmente, 
até às 10h do dia reservado. Caso não ocupe o espaço até este horário, a reserva é 
automaticamente cancelada e a churrasqueira poderá ser utilizada gratuitamente por 
qualquer associado que estiver utilizando o clube no respectivo dia; 

✅ A churrasqueira pode ser utilizada somente durante o horário de funcionamento 
regular do clube. Segue abaixo: 

❌ Segunda-feira: clube não funciona (manutenção)  

     Terça-feira: 8h às 18h  

     Quarta-feira: 8h às 22h  

     Quinta-feira: 08h às 23h  

     Sexta-feira: 8h às 18h  

     Sábado: 8h às 19h  

     Domingo: 8h às 18h 

     Feriados: 8h às 18h 

✅ Consulte a capacidade de cada churrasqueira, bem como os itens disponíveis na 
mesma diretamente pelo sistema de reservas da área do usuário; 



✅ O sócio deverá desocupar o espaço ao fechamento do clube, bem como retirar 
qualquer material utilizado no evento. A limpeza do espaço ocorre no período noturno 
e o espaço deverá estar vazio, sem pertence nenhum do sócio que efetuou a reserva; 

✅ Caso o sócio não respeite o período locado, será cobrada uma taxa no valor de uma 
nova locação, bem como o pagamento de todas as despesas extras que incorrer 
referente a não liberação dos espaços, além de penalidades administrativas que forem 
cabíveis; 

✅ A APCEF/MG não se responsabiliza pelos pertences dos sócios e convidados. 
Mantenha-os à vista para evitar extravios ou perdas; 

✅ Sócios e convidados devem manter a boa convivência no espaço da churrasqueira, 
evitando o uso de palavrões e ofensas a outras pessoas; 

✅ Os sócios estão sujeitos à sanções disciplinares caso os mesmos ou seus convidados 
apresentem problemas de comportamento no espaço da churrasqueira; 

✅ Os sócios estão sujeitos ao pagamento de danos materiais caso as estruturas da 
churrasqueira sejam danificadas no dia utilizado; 

✅ É permitida a utilização de música ambiente na churrasqueira, desde que em volume 
moderado e que não cause incômodo nas pessoas que ocupam outras churrasqueiras; 

 


