
 
Atualizado em 20/10/2017 

 
Portaria 
Horário de funcionamento da Sede da Barra da Tijuca: 

 

 

Horário Normal: 
 

Das 08:00 às 17:00 horas (terça à sexta) e de 08:00 às 18:00 (sábados, domingos e feriados) 
 

Horário de Verão: 
 

Das 08:00 às 17:00 horas (terça à sexta) e de 08:00 às 19:00 (sábados, domingos e feriados) 
 

Eventualmente, a critério da Diretoria, poderá ocorrer alterações destes horários. 

 
A Portaria é o local de filtragem da frequência do Clube onde os associados e 
os convidados devem, sempre, se identificar. 

 
Esta tarefa não é simpática, nem agradável. Entretanto, ela é essencial para o bom 
funcionamento do Clube, a segurança e a tranquilidade de todos. Portanto, colabore com 
a segurança e os porteiros que estão, apenas cumprindo as orientações da Administração 
do Clube. 

 
A apresentação da carteira social é, como em qualquer Clube, obrigatória. Na sua ausência, 
a Portaria dispõe um sistema para consultar os dados associados, que deverão apresentar o 
Documento de Identidade. 

 
Convidados: 

 
Convidado é aquela pessoa que, eventualmente, desejamos levar ao nosso Clube, seja 
para conhecer, seja para desfrutar alguma festividade. O CEPE/RIO não deseja inibir a 
entrada dos convidados, entretanto, a sua presença não deve constranger nem prejudicar 
a frequência dos associados. 

 
A frequência constante no Clube desqualifica a pessoa como convidado, devendo a 
mesma buscar integrar-se ao Quadro Social. 

 
ATENÇÃO, NOVAS REGULAMENTAÇÕES A SEGUIR: 

 
Conforme Reunião da Diretoria Executiva realizada no dia 02 de março do corrente 
(2009), ficou decidido que a partir da presente data: 

 
Convites: 

 
• Solicitação de autorização para levar convidados, enviar e-mail diretamente 
para: presidência@ceperio.com e diretoria@ceperio.com  
• Só serão permitidos cinco convidados por associado mediante pagamento da taxa 
de utilização na Sede Barra; 
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ESTACIONAMENTO 

 

O estacionamento interno do CEPE/RIO é de uso exclusivo dos associados, tendo suas 
vagas limitadas que serão preenchidas à medida que os associados entrarem no 
Clube. Encerradas as vagas, os associados assim como os convidados deverão ocupar a 
área externa. 

 

Os carros devem ser estacionados de forma apropriada e mantidos fechados pois o 
Clube não se responsabiliza pelos objetos deixados no seu interior. 

 

Não é permitido o estacionamento sobre os gramados ou em áreas como a dos 
quiosques, churrasqueiras, etc. 

 

PISCINAS 
 

Horário de Funcionamento 
 

Horário Normal: 
Das 09:00 às 17:00 horas (terça à sexta) e de 09:00 às 17:00 (sábados, domingos e feriados) 

 

Horário de Verão: 
Das 09:00 às 17:00 horas (terça à sexta) e de 09:00 às 18:00 (sábados, domingos e feriados) 

 

As piscinas são destinadas ao uso dos associados e de seus dependentes. 

 

A sua utilização somente é permitida aos que apresentarem autorização para uso da 
piscina válido por 3 meses, após exame médico efetuado na própria Sede Barra nos dias e 
horários definidos pelo Clube, mediante pagamento de taxa, ou por médico particular, 
dentro da validade. 

 

O convidado poderá utilizar a piscina desde que faça o exame médico no local e pague 
a correspondente taxa estipulada, tendo validade apenas para o dia. 

 

Para os sócios e dependentes de outros CEPES serão aceitas autorizações fornecidas 
por médicos de seus clubes ou particulares, com validade de três meses. 

 

Pessoas com infecções na pele, ferimentos em processo de cicatrização e inflamações 
não podem entrar nas piscinas. 

 

Crianças com menos de 10 anos devem estar sempre acompanhadas dos pais ou 
responsáveis. As pequenas e as que não sabem nadar devem usar bóias de braço 
durante todo o tempo em que permanecerem na área das piscinas. 

 

Nossas piscinas tem águas tratadas e filtradas. Para conservá-la e manter o bom 
convívio social ficam estabelecidas as seguintes normas: 

 

É obrigatório: 



 

• Tomar banho de ducha antes de entrar na piscina;  
• Usar roupa de banho adequada -sunga e maiô de lycra ou nylon e calção de tactel ou similar. 

 

 

É proibido: 

 

•Entrar nas piscinas usando bronzeadores, cremes e óleos para o corpo e cabelos; 
•Entrar no conjunto aquático usando bermudas, blusas, camisetas e calções de pano 
ou qualquer outra roupa inadequada, inclusive bermudões mesmo que de materiais 
permitidos; 

 
•Usar sapatos, botas, tênis ou outros calçados impróprios na área das 
piscinas; •Ingressar na área das piscinas com garrafas e copos de vidro; 

 
•Usar pranchas de surf, bolas, bóias de câmara de 
ar; •Usar colchões de ar; 

 
•Brincadeiras com bolas, objetos de arremesso, corridas ou outras que coloquem 
em risco a integridade física dos associados; 

 
•O uso de instrumentos musicais na área das piscinas, exceto quando se tratar 
de eventos programados pelo Clube. 

 

Recomendações: 

 

•Cadeiras e espreguiçadeiras são de uso coletivo. Não podem ser reservadas com 
toalhas, bolsas, sacolas, etc. Use-as à vontade e deixe para os outros; não as coloque de 
forma que impeçam ou dificultem o deslocamento dos demais associados;  
•Pede-se instruir as crianças para os cuidados a serem observados e ensiná-las 
que não se deve fazer xixi nas piscinas. 

 

Fiscalização: 

 

• O CEPE/RIO tem contrato com uma empresa especializada que tem por objetivo 
nos dar total segurança na área das piscinas. Os guardiões estão autorizados a 
atuar no sentido de fazer com que estas normas sejam cumpridas intervindo para 
que as atitudes, comportamentos e práticas não prejudiquem o bem estar dos 
frequentadores. 

 

 

RECREADORES 

 

O Clube tem contrato com um grupo de recreadores que, durante os sábados, domingos 
e feriados oferecem opções de lazer orientado para as nosssas crianças. 

 

 

NOVO SALÃO DE JOGOS 

 

Na utilização do Salão de Jogos não é permitido: 

 

• Subir em trajes de banho; 
• Subir com chuteira;  
• Menores de 18 anos no Salão de Sinuca; 
• Entrar no local com garrafas/copos de vidro 
• Criança desacompanhada na Vista Panorâmica (terraço); 



 

• Uso do banheiro infantil por crianças maiores de 10 anos. 
 
 
 
 
 

 

SAUNAS 

 

O Clube oferece aos seus associados duas saunas: uma seca e outra a vapor, 
gratuitamente para seu uso. 

 

Horário de Funcionamento: 
Horário normal: 
Terça á Sexta: 08:30 ás 14:00  
Sábado, Domingo e Feriados: 09:00 ás 16:00 

 

Horário de Verão: 
 

Das 09:00 às 16:00 horas (todos os dias de funcionamento do Clube) 

 

Não é permitido a utilização das saunas por menores de 16 anos, mesmo que 
acompanhadas dos pais e/ou responsáveis. 

 

 

FUTEBOL 

 

Os campos de futebol da Sede Barra são de uso exclusivo dos sócios e dependentes em 
suas atividades esportivas e recreativas. 

 

Visando padronizar e identificar as diversas equipes, é obrigatório o uso de coletes do 
CEPE/RIO que se encontram à disposição no Clube mediante o pagamento de uma taxa 
de lavanderia. 

 

Os atletas deverão calçar tênis, de preferência com travas, não sendo permitido o uso 
de chuteiras de qualquer tipo, nem jogar descalço. 

 

 

QUADRA POLIESPORTIVA 

 

A quadra poliesportiva é de uso exclusivo dos sócios e dependentes e atende, 
prioritariamente, os seguintes esportes: Futebol de salão (Futsal), Vôlei e Basquete. 

 

A quadra permanecerá habitualmente fechada. A sua abertura poderá ser solicitada, a 
qualquer momento, diretamente à administração por um associado que deixará a carteira 
e ficará responsável pela sua utilização. 

 

Os recreadores do Clube, eventualmente, programarão atividades dirigidas na 
quadra poliesportiva. 

 

Por orientação do fabricante, não é permitido utlizar a quadra utilizando-se de tênis 
de solado preto, chuteiras de futebol, chinelos ou descalço. 



 

BARES 
 

Horário de Funcionamento: 

 

Das 09:00 às 18:00 horas (sábados, domingos e feriados) e durante a semana das 09:00 
às 17:00 horas. 
Assim como o restaurante, críticas e sugestões são, igualmente, bem vidas.  
Não é permitida a entrada de qualquer tipo de bebida no Clube . 

 

 

BALSA PARA TRANSPORTE ATÉ A PRAIA 

 

Horário de Funcionamento: 
 

Horário normal: 

 

Das 08:00 às 17:00 horas (disponível APENAS aos sábados, domingos e feriados). 
Às 17:00 é o último horário da Balsa, voltando da praia. 

 
Valor da passagem: R$ 5,00 (convidados e Sócios de outro CEPE ) e Gratuito para Associados 
CEPE-RIO 

 

 

Horário de Verão: 

 

Das 08:00 ás 18:00 horas (disponível APENAS aos sábados,domingos e feriados) 
As 18:00 é o ultimo horário da Balsa, voltando da praia. 

 
Valor da passagem: R$ 5,00 (convidados e Sócios de outro CEPE ) e Gratuito para Associados 
CEPE-RIO 

 
 

 

CHURRASCÓDROMO 

 

O churrascódromo pode ser alugado ao associado mediante reserva antecipada e 
pagamento de taxas que variam conforme o número de convidados, não associados. Espaço 
limite : 120 pessoas 

 

As reservas deverão ser feitas diretamente com a Sthella nos telefones 2498-0855 
ou 2498-0503 ou através do email: reservas.sedebarra@ceperio.com 

 

 

ANEXO 

 

O anexo pode ser alugado ao associado mediante reserva antecipada e pagamento de 
taxas que variam conforme o número de convidados, não associados. Espaço limite: 60 
pessoas 

 

As reservas deverão ser feitas diretamente com a Sthella nos telefones 2498-0855 
ou 2498-0503 ou através do email: reservas.sedebarra@ceperio.com 
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SOLARIUM 

 

O Solarium pode ser alugado ao associado mediante reserva antecipada e pagamento de 
taxas que variam conforme o número de convidados, não associados. Espaço Limite: 40 
pessoas 

 

As reservas deverão ser feitas diretamente com a Sthella nos telefones 2498-0855 
ou 2498-0503 ou através do email: reservas.sedebarra@ceperio.com 

 

SALÃO SOCIAL 

 

O salão social pode ser alugado ao associado mediante reserva antecipada e pagamento 
de taxas que variam conforme o número de convidados, não associados. Espaço limite: 
204 pessoas para o período diurno  
Espaço Limite: 300 á 400 pessoas para o período noturno 

 

As reservas deverão ser feitas diretamente com a Sthella nos telefones 2498-0855 
ou 2498-0503 ou através do email: reservas.sedebarra@ceperio.com 

 
 
 
 

CHURRASQUEIRAS COMUNITÁRIAS 

 

O Clube mantém gratuitamente para o uso dos associados, churrasqueiras para os quais, 
não haverá necessidade de reservas, sendo as mesmas ocupadas por ordem de chegada. 

 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

O CEPE/RIO está localizado em uma área privilegiada e reconhecida oficialmente 
como Área de Preservação Ambiental (APA). 

 

Por isso, estamos, cada vez mais, empenhados em tornar o nosso Clube uma referência 
no que tange a conservação e a valorização do meio ambiente. 

 

Assim sendo, sempre que estiver conosco siga as seguintes recomendações: 
 

• Respeite os avisos e a sinalização; 
• Não jogue lixo ou detritos no chão, nas piscinas e lagoa; 
• Use as lixeiras; 
• Não danifique ou estrague as instalações que usar; 
• Não arranque flores ou plantas; 
• Use os equipamentos com cuidado; 
• Use os banheiros e vestiários como se estivesse em sua casa; 
• Avise aos responsáveis quaisquer defeitos ou anormalidades; 
• Deixe os locais usados da mesma maneira que os encontrou;  
• Caberá ao sócio indenizar, dentro do prazo que lhe for concedido, os danos e 
prejuízos causados aos bens patrimoniais e ao meio ambiente do Clube, por 
sua culpa, de seus dependentes ou convidados.  
• Não alimente os animais. 
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FLORES E JARDINS 

 

Lembre-se: O Clube é seu. Cada vez que você chegar ou trouxer seus amigos, o 
Clube estará sempre mais bonito, portanto: 

 

• Não arranque as flores; 
• Não estrague as plantas; 
• Não arranque os frutos verdes; 
• Os pássaros fazem parte da nossa paisagem, não os aprisione ou afugente; 
• Não pise na grama; 
• Não jogue lixo no chão. 

 

 

PRIMEIROS SOCORROS E EMERGÊNCIAS 

 

4° feira , Sábado , Domingo e Feriados , o Clube manterá um(a) médico(a) de plantão para 
os primeiros socorros. Em caso mais grave, deverá ser procurado o hospital mais próximo 
Clínica Rio Mar credenciado da "AMS", na Rua Cândido Portinari, 550. Tel.: 3578-2578, ou 
Hospital Lourenço Jorge, na Avenida Ayrton Senna. Tel: 3111-4603 



 
 

 

PARQUE INFANTIL 

 

O Clube mantém um parquinho com brinquedos exclusivamente para crianças até 10 
(dez) anos. Os pais ou responsáveis devem se manter vigilantes para evitar acidentes. 

 

 

VESTIÁRIOS 

 

O Clube possui nos vestiários masculino e feminino, armários para guardar 
exclusivamente os pertences dos associados. Não fornecemos cadeados ou toalhas. 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO 

 

O Clube manterá em sua Sede Barra, uma equipe de trabalho composta de pessoal 
administrativo, pessoal de manutenção e pessoal de limpeza. Qualquer dúvida, o 
Sr. Sr. Bismarck (Diretor Geral da Barra), Sr. José Carlos Gomes (Diretor 
Administrativo e Patrimonial) e Sr. Sergio Pereira Fernandes (Presidente do Clube) 
estão à sua disposição. 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

Caso necessite de mais informações, os principais telefones da Sede Barra são: (21) 2498-
0503 e (21) 2498-0855 

 

 

REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 

 

1 -Este regulamento tem por finalidade organizar a participação dos sócios do 
CEPE/RIO, nas "peladas" de Futebol Society, nas instalações da Sede Barra. Portanto 
pedimos a compreensão e colaboração de todos. 

 

2 -Visando padronizar e identificar as equipes, estará alugando ou a venda coletes 
na administração do clube. 

 
O Valor do aluguel é de R$2,00 ou R$20.00 caso queira comprar o colete (Vendido somente 
para associados CEPE-RIO) 



 

3 -Os atletas deverão calçar tênis de preferência com travas, 
 

3.1 -Não será permitido o uso de chuteiras de qualquer tipo; 
3.2 -Não será permitido jogar descalço. 

 

4 -A participação nas "peladas" se dará da seguinte forma: 
• A inscrição será feita obrigatoriamente pelo participante.  
• Os 14 (quatorze) primeiros a constarem na lista, dividir-se-ão em 2 (duas) 
equipes, escolhidas por "par ou ímpar" entre 2 (dois) participantes do grupo.  
• A partir do 15º (décimo quinto) a se increver, a cada 7 (sete) inscritos será 
formada uma nova equipe.  
• É de fundamental importância que antes de terminar uma partida, os 7 (sete) 
atletas que formarão a nova equipe, já estejam formados para não atrasar o 
andamento dos jogos.  
• Os goleiros não necessitam se inscrever, porém não poderá entrar na linha da 
equipe em que estiver participando.  
• No caso de 2 (duas) equipes saírem de campo, a vencedora terá prioridade na 
ordem de inscrição.  
• Quando houver o caso de 1 (um) jogador ter que sair do jogo por qualquer motivo, 
entrará em seu lugar o 1º (primeiro) da lista, caso este não queira entrar, entrará o 
2º (segundo) e assim sucessivamente. O jogador que entrar não perderá sua vez no 
jogo seguinte. 

 

5 -A permanência das equipes em campo: 
 

• Ao final do 1º (primeiro) jogo, a equipe vencedora ficará no campo. Os jogadores 
perdedores voltarão a se inscrever na mesma ordem de chegada, completando se 
for o caso uma nova equipe com os já inscritos.  
• Em caso de empate, haverá sorteio. A equipe vencedora ficará no campo.  
• Uma equipe mesmo vencendo 2 (dois) jogos seguidos, terá que sair do campo 
após a 2ª (segunda) vitória. Neste caso sairão as 2 (duas) equipes, caso haja 2 (duas) 
ou mais equipes esperando. Caso apenas 1 (uma) equipe completa esteja 
esperando, a equipe perdedora ficará em campo.  
• Os jogos terão a duração de 20 (vinte) minutos, sem desconto. 

 

6 -Não serão realizados jogos nas seguintes hipóteses: 
• Em dias de chuva;  
• Se o campo, independente das condições do tempo, não estiver em boas 
condições de uso. 

 

7 -Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Clube ou pelo funcionário por 
ela autorizado. 


