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PROCEDIMENTOS PARA A AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 
EVENTUAIS/EMPRESAS 

Os  procedimentos a seguir são para  aqueles profissionais liberais/empresas que, por sua conta, prestam 
serviços eventuais ao associado ou para o Clube e que não estão cadastrados  na categoria de Autônomos. 
Sua estada no Clube é pontual, no máximo de 4 horas.  

1. Somente associados  que forneceram cópia do  TIE para a Secretaria Administrativa  e visitantes de 
clubes conveniados com sua entrada devidamente registrada, ambos  em dia com suas obrigações com o 
Clube, terão direito para realizar este tipo de Autorização.  

2. No caso de realização de serviços para associados, deverá ser enviado o formulário de Autorização 
de Ingresso no Clube para Realização de Serviço por Profissional Autônomo/Empresa devidamente 
preenchido e assinado tanto pelo sócio (ou visitante conveniado) como pelo prestador do serviço. Este 
formulário encontra-se disponível no site do Clube ou na Secretaria Administrativa. O formulário poderá 
ser enviado por e-mail para jangadeiros@jangadeiros.com.br com 12horas de antecedência.  

3. Toda Autorização enviada por e-mail para o Clube deverá ser impressa e levada para a Portaria da 
Ilha.  

4. O Formulário será sempre diário. Na necessidade de retorno, outro formulário deverá ser 
preenchido. 

5. Este formulário deverá ter as duas assinaturas e deixando na portaria para liberação de acesso, 
recebendo um crachá – EM SERVIÇO- de cor específica, com numeração. Para receber o crachá o 
profissional em questão deverá mostrar  documento de identificação, pois a autorização é individual.  

6. O Formulário em questão é individual, no caso em que o prestador autorizado estiver acompanhado 
por outros profissionais auxiliar, este ganhará uma pulseira de cor específica que deverá ser mantida no 
pulso durante toda a permanência no Clube.  Os dados dos integrantes da equipe serão preenchidos no 
próprio formulário da Autorização, pela portaria da Ilha.  

7. A permanência do profissional no Clube deverá ser apenas durante a execução do serviço. 

8. Durante toda a permanência do profissional nas dependências do Clube o profissional deverá 
manter o crachá consigo e/ou a pulseira. 

9. A entrada de veículo dos profissionais autônomos será permitida somente de segunda à sexta-feira.   

10. O sócio solicitante responderá pela conduta das pessoas que contratar e nenhuma responsabilidade 
terá o Clube com reivindicações fiscais, cíveis ou trabalhistas que dela decorram.  

11. Após a saída do profissional o crachá deverá ser devolvido, bem como as pulseiras de seus 
auxiliares.  

12. Estes profissionais  não poderão utilizar as dependências sociais do Clube, tais como bares, 
restaurantes, sede social, sede esportiva, etc. 

13. Nos casos de falta grave, comprovada por flagrantes ou investigação fundamentada, a Comodoria 
deverá impedir definitivamente o acesso do prestador de serviço, dando conhecimento ao sócio 
responsável para que este tome as providências com o faltoso.  

14. Qualquer irregularidade ou descumprimento deste procedimento o funcionário do Clube deverá 
reportar no livro de Ocorrência. 

15. O descumprimento das regras acarretará   o impedimento do profissional para futuras solicitações.  


