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Portaria nº 003 de 2020 

A Diretoria do Clube da Advocacia do Distrito Federal, no uso das suas 

atribuições e: 

CONSIDERANDO o decreto 41.214, publicado no Diário Oficial em 22 de 

setembro. 

CONSIDERANDO a revogação dos seguintes Decretos: I – o Decreto nº 40.846, 

de 30 de maio de 2020; II – o Decreto 40.853, de 05 de junho de 2020; III - o 

Decreto nº 40.923, de 26 de junho de 2020; IV - o inciso II do art. 2º, do Decreto 

nº 40.939, de 02 de julho de 2020; V - os §§ 2º e 3º do art. 2º, do Decreto nº 

40.939, de 02 de julho de 2020; VI - o número 3 do item “A”, o número 4 do 

item “B” e o item “I”, do Anexo Único, do Decreto n 40.939, de 02 de julho de 

2020; VII - o Decreto nº 40.982, de 13 de julho de 2020; VIII - o Decreto nº 

41.062, de 04 de agosto de 2020; IX - o Decreto nº 41.137, de 24 de agosto de 

2020. 

Resolve: 

- Artigo 1º - O uso das dependências do Clube da Advocacia do Distrito Federal 

será destinado exclusivamente aos associados e seus dependentes, estando 

suspensa, temporariamente, a retirada de convites. 

- Parágrafo Primeiro – Excepcionam-se à vedação estabelecida pelo caput 

deste artigo 1º: 

a) Os alunos das atividades terceirizadas que se realizam no clube, apenas para 

a realização da respectiva atividade em que esteja regularmente matriculado, 

mediante identificação prévia na portaria do clube. 

b) As pessoas que irão participar de alguma atividade nas dependências do 

clube, desde que tal atividade tenha sido previamente autorizada pela diretoria 

do clube e apenas para a realização da respectiva atividade, mediante prévia 

identificação na portaria do clube. 
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c) As pessoas que queiram usufruir do bar e do restaurante do clube, limitada 

a estes ambientes e mediante prévia identificação na portaria do clube. 

d) Os convidados dos associados que alugarem churrasqueira, nos limites 

estabelecidos na alínea B do anexo único, mediante prévia identificação na 

portaria do clube. 

e) Outras situações excepcionais e previamente autorizadas pela Diretoria do 

clube. 

- Artigo 2º - Todas as medidas e protocolos sanitários e de segurança 

estabelecidos pelo artigo 5º do Decreto nº 40.939 deverão ser observados por 

todos associados e por qualquer pessoa que esteja autorizada a adentrar às 

dependências do Clube.  

- Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

ANEXO ÚNICO 
PROTOCOLOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS 

A) PISCINA: O uso da área da piscina está autorizado, RESTRITO AOS 

ASSOCIADOS DO CLUBE, observando-se o seguinte: 

1. Deverão ser respeitadas todas as medidas de segurança previstas no artigo 

5º, do Decreto nº 40.939 e todos os protocolos exigidos aos bares e restaurantes, 

no que for possível. 

2. A capacidade máxima estará limitada a 15 (quinze) pessoas. 

3. As regras para utilização área da piscina serão determinadas pela diretoria e 

serão de observância obrigatória por todos associados. 

B) CHURRASQUEIRA: O uso das churrasqueiras está autorizado, observando-se 

o seguinte: 

1. Deverão ser respeitadas todas as medidas de segurança previstas no artigo 

5º, do Decreto nº 40.939, no que for possível, e todos os protocolos exigidos aos 

bares e restaurantes. 
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2. Apenas metade das churrasqueiras estarão disponíveis para reserva em um 

mesmo dia. 

3. A capacidade máxima estará limitada a 20 (vinte) pessoas para as 

churrasqueiras Gourmet e a 12 (doze) pessoas para as churrasqueiras comuns. 

4. Os convidados do associado que alugar a churrasqueira terão o ingresso ao 

clube RESTRITO à churrasqueira locada e ao bar e restaurante do clube, sendo-

lhes vedado o uso das demais áreas de uso comum aos associados. 

C) ATIVIDADES ESPORTIVAS: está autorizado a realização de atividades 

esportivas em geral, inclusive as coletivas, devendo ser respeitadas todas as 

medidas de segurança previstas no artigo 5º do Decreto nº 40.939, no que for 

possível. 

Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. 

 


