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5.2 – Atendimento aos Associados  

 
É missão da ADCE atender com excelência as demandas dos nossos associados, 
dependentes e convidados. Por isso é importante que eles sejam bem orientados sobre os 
nossos processos e práticas, para que não ocorram mal-entendidos e descontentamentos, 
já que as nossas regras são obrigatórias e não pode haver exceção. 
 
Os principais motivos que levam os associados ou candidatos a sócios da ADCE a procurar 
o setor de Atendimento e Suporte aos Associados (ASA), por telefone, e-mail ou 
presencial,são: 

a) Busca de informação de como se associar. 
b) Entrega de documentos. 
c) Pedido de exclusão do quadro de associado. 
d) Reserva de quiosque, campo de futebol e quadras, caso o cadastro esteja desatualizado. 
e) Inscrição para participação em eventos, gincanas, etc. 
f) Inscrição para a escola de futebol. 
g) Inscrição para academia, 
h) Retirada de convites. 
i) Pendencias financeiras. 

 
Em todos os casos os atendentes devem conhecer muito bem os procedimentos, para que 
ninguém fique sem resposta e os processos, quando for o caso, possam ser iniciados de 
forma completa conforme os passos a seguir: 
 
1. Pedidos de associação, alteração de cadastro, exclusão, entrega de 

documentos e alteração de classe de associado – sobre estas atividades veja as 
instruções emCadastro de Associados – Capítulo 5.1 do Manual de Normas e 
Procedimentos. 
 

2. Reservas de quadras, campo de futebol e ginásio –são de uso exclusivo dos 
associados, sem nenhum custo, e devem ser reservados através do Portal do Associado. 

 
3. Reserva de quiosques: AADCE possui 28quiosques, sendo um na EDE, seis no Poli, 
três no Eugênio de Melo e dezoito no Clube de Campo. Com exceção dos quiosquesNº 
17, do Clube de Campo, e do Nº 3, do Eugênio de Melo, que são pagos, todos os 
demais são gratuitos e só podem ser reservados por sócios, para o seu uso ou dos seus 
dependentes associados.A reserva de qualquer um deles deve ser feita sempre no site da 
ADCE, através do portal do associado. 

 
As reservas poderão ser feitas de acordo com a disponibilidade das instalações, que o 
associado poderá consultar acessando o módulo RESERVAS, no Portal do Associado.   Ali 
ele poderá consultar disponibilidades, suas reservas e requisitar convites.  
 



 

 

ATENDIMENTO 

Última atualização 01/11/18 
Versão  5 
Página 2 de 5 

 

A disponibilidade que aparece para os associados é definida de acordo com cada tipo de 
instalação.  Quiosque, por exemplo é de até dois meses, quadras um mês, salões doze 
meses, e assim por diante. No módulo administrativo o atendente consegue visualizar 
datas futuras, além das limitações definidas para cada unidade, porém não pode em 
nenhuma hipótese realizar reservas além dos prazos definidos, exceto se formalmente 
aprovado pela Gerência. 
 

4. Reserva de salões - as reservas dos salões do Clube de Campo, para aniversários, 
casamentos, bodas, batizados, noivados, etc., podem ser feitas tanto por associados 
quanto por terceiros.  A diferença é que associado, além de preço diferenciado, pode 
fazer a reserva pelo Portal do Associado, já o terceiro precisa comparecer à uma sede da 
ADCE para negociar a forma de pagamento, fazer o seu cadastro e assinar o contrato. 
 
São quatro os salões, a saber:  1)Salão Espelho D’água, 2) Salão Cancha de Bocha, 3) 
Salão Bela Vista e 4) Salão Ladewig. Os valores de locação variam de acordo com a 
tabela e os sócios adimplentes tem preço especial.  Para sócios inadimplentes o preço é 
o mesmo cobrado de terceiros, ou seja, sem desconto. 
 
Confirmado o registro da pré-reserva no SIGA o atendente deve informar ao interessado 
o valor do aluguel, as condições de pagamento, e as condições de uso e cancelamento 
da reserva.  Se aceito deve então seguir os seguintes passos: 
 

1. Se associado: 
 

a) Preparar o contrato, com inclusão das condições negociadas, imprimir em duas vias e 
colher a assinatura do locatário.  Uma das vias, após assinatura da Gerência e registro no 
SIGA, deve ser entregue ao locatário junto com duas vias do “Termo de Vistoria”, para 
que ele compareça ao imóvel locado na véspera da data reservada, para proceder a 
vistoria e assinar o documento. 

 
b) Processar o pagamento de acordo com as condições acordada, dando preferência sempre 

para o pagamento com cartão de crédito.   No caso de boleto, solicitar o financeiro que 
processe a cobrança de acordo com as parcelas ajustadas; 

 
2. Se terceiro, não associado: 

 
a) Solicitar que interessado preencha o Termo de Reservas e Uso – Locação (formulário M 

2.1); 
 

b) Solicitar uma fotocópia do RG, CPF e comprovante de endereço; 
 

c) Fazer o cadastro do associado no sistema SIGA, em “cadastro de terceiros”; 
 

d) Preparar o contrato, com inclusão das condições negociadas, imprimir em duas vias e 
colher a assinatura do locatário.  Uma das vias, após assinatura da Gerência e registro no 
SIGA, deve ser entregue ao locatário junto com duas vias do “Termo de Vistoria”, para 
que ele compareça ao imóvel locado na véspera da data reservada, para proceder a 
vistoria e assinar o documento; 
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e) Processar o pagamento de acordo com as condições acordada, dando preferência sempre 

para o pagamento com cartão de crédito.   No caso de boleto, solicitar o financeiro que 
processe a cobrança de acordo com as parcelas ajustadas. 

 
Nota: Antes da assinatura todos contratos devem passar pelo Setor Financeiro, 
pare registro e numeração. 
 

1. Formas de pagamento - O pagamento de reserva de unidade pagas deve ser feito 
da seguinte forma: 

 
1.1 - Quiosques – no caso dos quiosques 3 (Eugenio de Melo) e 17 (Clube de 
Campo) – o pagamento pode ser feito por cartão de débito, cartão de crédito ou 
boleto, no ato da reserva. A reserva ficará disponível por cinco dias, com o status 
de “aguardando pagamento”, e será confirmada quando o pagamento for 
confirmado. Se o pagamento não for confirmado ela será automaticamente 
cancelada. 
 

1.2 - Salões – aluguel para associados - no caso de salões o método de pagamento 
será o mesmo, por cartão ou boleto, com a diferença que o pagamento deve ser 
feito numa sede da ADCE, onde o associado deve comparecer para negociar a forma 
de pagamento (avista ou parcelado) e assinar o contrato. 
 

1.3  - Salões - aluguel de Salões para terceiros – a forma de pagamento de 
aluguel de salões para não sócios deve ser feita presencialmente por cartão de 
crédito ou débito.   Para fazer a reserva, já que o Portal do Associado não pode ser 
acessado por terceiros, o interessado deve comparecer à uma sede da ADCE para 
fazer a reserva, negociar a forma de pagamento e assinar o contrato. 
 

2. Venda de Convites - A venda de convites à associados, para visita de convidados às 
instalações da ADCE deve ser feita através do Portal do Associado, na opção “Compra de 
Convites”.  O pagamento deve ser feito por cartão de débito ou crédito no ato do 
preenchimento da lista de convidados. Preenchida a lista com os dados dos convidados o 
sistema faz o cálculo do valor pelo número de convidados e abre ao associado as opções 
de pagamento.  Os convites somente serão liberados após a confirmação do pagamento.  
 
Atenção:   As reservas de associados devem ser feitas somente pelo Portal do 
Associado, para garantir que o fluxo do processo seja adequadamente seguido e que os 
termos de responsabilidade sejam assinados.  Para isso é necessário que o CPF do 
associado esteja cadastrado, caso contrário ele não conseguirá fazer a reserva. 
Se por alguma razão excepcional a reserva vir a ser feita pelo atendimento da ADCE, o 
atendente deve preencher o formulário Termo de Reserva de Uso (M 2.0) e colher a 
assinatura do associado. 
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As reservas para batizado, bodas, chá de bebê, noivado, aniversário do titular ou 
dependentes, dão direito a 50 convites sem pagamento da taxa de visitante.  Estes 
convites são controlados pelo próprio sistema, que no ato da reserva e preenchimento da 
lista de convidados exibe o saldo de convites a que ele tem direito. Os convites, 
enquanto não estiver valendo somente a lista para todas as situações (ex. batizado, 
casamento, noivado, bodas), devem ser retirados numa das sedes da ADCE até três dias 
antes do evento. 
 
As listas, além de disponível no sistema, para consulta na portaria, podem ser impressas. 
É como base na lista que os porteiros controlam o acesso dos convidados e entregam as 
pulseiras de ingresso. Caberá ao porteiro identificar o convidado, verificar se o seu nome 
consta na lista, entregar-lhe a pulseira de visitantee orientar sobre as regras da ADCE no 
tocante a circulação, áreas de acesso, segurança, etc. 
 
O associado deve ser avisado de que o acesso de convidados ao Clube de Campo é 
permitido de quarta a domingo, porem nas unidades da EDE, Eugenio de Melo e 
Poliesportivo o acesso só é permitido aos sábados. 

 
 

5. Cancelamento de reserva de Salão e quiosques- o cancelamento de reservas 
deve ser feito com antecedência, numa unidade da ADCE, conforme a seguir: 
 
 1) O cancelamento de reservas de quadras, campos e quiosques não pagos pode ser 

feito por quem fez a reserva com até três dias de antecedência da data, devendo a 
data do cancelamento e o motivo serem registrados no módulo de reservas do SIGA. O 
cancelamento realizado em prazo menor sujeitará o associado ao pagamento de multa 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), além de outras penalidades previstas no regimento 
interno. 

 
 2) O cancelamento do aluguel de salões e quiosques deve ser feito através de 

requerimento (vide formulário M 2.2), de acordo com os prazos e termos definidos no 
contrato de locação. 

   
Os pedidos de cancelamento de salões e quiosques pagos devem ser encaminhados ao 
Coordenador do Setor de Atendimento, para avaliação, preparação dos distratos e 
devolução de valores aos locatários, se devidos, para, após aprovação do Gerente, enviar 
ao Setor de Contas a Pagar para realizar as devoluções. Para a devolução de valores 
deve-se emitir o formulário M 5.0 – Autorização de pagamento. 
 
Atenção: Os contratos e distratos só podem ser assinados pelo Presidente ou por quem 
tiver delegação para tal. 
 
Os requerimentos e distratos devem ser arquivados junto com cópia do contrato de 
locação. 
 



 

 

ATENDIMENTO 

Última atualização 01/11/18 
Versão  5 
Página 5 de 5 

 

6.  Retirada de Convites Regulares - Tem sido regra da ADCE ceder gratuitamente aos 
seus associados adimplentes até cinco convites por mês para o clube de campo, e dois 
para o Engenho de Melo, EDE e Poli, para que possam levar amigos e parentes. A 
circulação desses convidados nas instalações da ADCEé restrita, conforme regas de uso 
do local, e sob responsabilidade do associado convidante.   

 
  A disponibilidade dos convites será exibida no SIGA, quando do preenchimento da lista 
de convidados pelo associado. Não será emitido convite, mas apenas o registro na lista 
que será consultada na portaria no ato da entrada do convidado. 

 
  A emissão de convites será feita somente para Batizado, Noivado, Chá de Bebê e 
eventos similares.  Para isso será necessário que o associado esteja adimplente com as 
suas obrigações para com a ADCE e preencha o requerimento no modulo de reservas do 
sistema SIGA, no qual deve informar o nome e RG dos convidados, para registro e envio 
à portaria do Clube para controle de ingresso 

 
7.Entrada de convidados no Clube, Poli, EDE e Eugenio de Melo – Convidado de 
associado também pode ter ingresso ao Clube e outras instalações, desde que esteja em 
companhia do associado, apresente um conviteou conste em lista de convidados 
preenchida pelo associado no sistema SIGA e tenha pago uma taxa de R$ 20,00, o que lhe 
dá direito de usar todas as instalações, inclusive a piscina, se fizer exame médico.   
 
Os recebimentos no Clube de Campo, relativos à ingresso, exame médico e bilhete de 
pedalinho, devem ser feitos presencialmente através de cartão de débito ou crédito.  
 
Para os recebimentos da taxa de exame médico deve ser emitido um recibo, em três vias. 
A primeira via o associado ou convidado deve apresentar no atendimento médico, para 
fazer o exame; a segunda deve ser juntada ao movimento do dia, para envio ao Setor de 
Contas a Receber, junto com os demais documentos; e a outra deve ficar no talão. 
Para os recebimentos de ingresso dos pedalinhos deve ser emitido um recibo próprio, com 
canhoto, onde se registra o nome do comprador.  A via destacável lhe é entregue, para 
que possa ter acesso aos pedalinhos. 
 
Nota:   ao final do dia deve ser impresso o totalizador das máquinas de cartão, para envio 
ao Setor de Contas a Receber. 
 
Controles:  
 

1) Portaria - Nas instalações do ADCE o ingresso somente é permitido à associados 
adimplentes, mediante apresentação da carteira de associado; e de convidados 
portando convite ou que constem em lista de convidados no sistema SIGA e 
estejam em companhia do associado que convidou. 
 

2) Para liberar o acesso os porteiros devem consultar o cadastro de associados no 
SIGA, pelo numero do CPF, nome ou chapa, e confirmar se o mesmo não está 
bloqueado ou inativo.  Acesso de associados bloqueados ou inativos não é 
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permitido.   O mesmo deve ser feito para convidados, isto é, antes de liberar o 
acesso o porteiro deve checar se o nome consta em lista de convidados. 
 

3) Setor Financeiro–Controlar os pagamentos e vencimentos das parcelas das 
locações, afim de evitar que as instalações sejam ocupadas por locatários 
inadimplentes. 

 
 


