
CAPÍTULO XXXVI 

 

NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS BARES E RESTAURANTES DO CMC  

 

1. OBJETIVOS  

   Estas Normas têm por objetivo regular o funcionamento dos bares e restaurantes do Círculo Militar 

de Campinas, dando publicidade e conhecimento aos interessados e sobretudo aos associados dos 

aspectos mais relevantes que regem os contratos firmados entre os cessionários e o CMC. 

 

2. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE CESSÃO 

a. Os contratos poderão ser renovados somente mediante instrumento escrito, obedecidas as normas 

à que se subordina, bem como às cláusulas e condições avençadas, devendo a manifestação de 

interesse neste sentido se dar com antecedência mínima de 30 dias da data que põe termo ao 

contrato, sob pena de, no silêncio ou não o fazendo, se considerar finda a presente cessão na data 

de seu término, uma vez que o contrato é firmado por prazo certo e determinado 

b. Em caso de renovação, o ajuste do valor pela cessão de uso do espaço predial dependerá de livre 

negociação entre as partes. 

 

3. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISFAÇÃO 

   Serão realizadas pesquisas de satisfação dos associados com relação ao desempenho de todos os 

bares e restaurantes, nos seguintes aspectos: 

a. Qualidade do atendimento e dos serviços. 

b. Qualidade dos produtos alimentícios. 

c. Qualidade dos produtos diversos. 

d. Apresentação, limpeza e higiene. 

e. Sugestões, reclamações e grau de satisfação para a implementação de oportunidades de 

melhoria ou mesmo a renovação de contrato. 

f. Terão a realização, preferencialmente, em periodicidade semestral. 

 

4. COUVERT ARTÍSTICO 

a. É permitido aos cessionários a apresentação de música ao vivo/shows/eventos aos usuários do 

seu bar/restaurante durante o período do contrato, a critério de cada responsável. 

b. Dessa forma, pode haver a cobrança de couvert artístico, desde que previamente informado o 

preço, de forma clara e objetiva, sendo essa informação amplamente divulgada através das mídias 

disponíveis (INSTAGRAM/ FACEBOOK/ WHATSAPP/ ETC.). 
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c. Deverá também ser levada a efeito no próprio estabelecimento, com afixação de cartazes legíveis 

em locais de fácil acesso e visíveis.  

 

5. OBRIGATORIEDADE DA INFORMAÇÃO DA FORMA DA PAGAMENTO 

a. O estabelecimento tem obrigação legal de informar as opções de forma de pagamento. 

b. EXEMPLOS 

1) Aceitamos todos os Cartões de Crédito e Débito. 

2) Não aceitamos Cartões de Crédito/ Cheques. 

3) Outros 

c. Essa informação deve ficar em locais visíveis para os consumidores. 

 

6. POLÍTICA DE PREÇOS 

a. O Círculo Militar de Campinas não promove interferências diretas quanto aos preços praticados 

pelos Srs. cessionários na comercialização de seus produtos. 

b. Entretanto, evidenciou-se aos cessionários que, em relação ao mercado externo, o Círculo Militar 

de Campinas lhes oportuniza, além do considerável número de frequentadores, outros inúmeros 

“benefícios contratuais”, notadamente a não cobrança de IPTU, a não cobrança de água e 

esgoto, os investimentos para redução do preço da energia elétrica, o valor da cessão abaixo do 

praticado pelo mercado e amplo estacionamento, entre outros fatores. 

c. Dessa forma, espera-se que o cessionário deva bem observar, quando da elaboração do preço final 

para comercialização de seus produtos, todos os indigitados benefícios que se lhes são concedidos e, 

portanto, promover, em contrapartida, PREÇOS ABAIXO DOS DE MERCADO, cujo destinatário 

final não é outro que não o associado. 

 

7. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

a. Para estancar as constantes reclamações acerca da falta de informações claras, notadamente sobre 

preços praticados, deverão os Srs. cessionários manter em seus respectivos estabelecimentos 

CARDÁPIOS, EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATENDER ÀS RESPECTIVAS 

DEMANDAS, nos quais constem, de forma clara e objetiva, em letras legíveis, todas as informações 

necessárias e elucidativas à comercialização de seus produtos, de acordo com os ditames do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor. 

b. Condutas a serem tomadas pelos bares/restaurantes sob contrato com o CMC                       

1) Informar corretamente as descrições da unidade de grandeza para porções vendidas a quilo e/ou 

por unidade. 

2) EXEMPLOS 
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a) Batata frita (400 g)......................................................R$ 0,00 

b) Frango à Passarinho (500 g).......................................R$ 0,00 

c) Mini Coxinha (12 unidades).......................................R$ 0,00 

d) Mini Kibe (12 unidades).............................................R$ 0,00 

e) Quando se tratar de porção vendida a quilo, por óbvio que o peso anunciado deve ser o 

considerado depois de pronta a iguaria a ser servida (CRUA/ FRITA/ ASSADA/ COZIDA/ ETC.), já 

que é possível que após a manipulação ocorra alteração do peso. 

f) Em se tratando de lanches, deve-se informar qual o tipo de pão (FRANCÊS/ DE FORMA/ 

BAGUETE/ HAMBÚRGUER, ETC.) utilizado na feitura de cada lanche, bem como a descrição dos 

demais ingredientes. 

g) EXEMPLOS 

1) Misto Quente (o pão, presunto e queijo).......................R$ 0,00 

2) Carne e Queijo (o pão, qual a carne e o queijo)............R$ 0,00 

3) Hamburguer (o pão, peso da carne, os ingredientes)....R$ 0,00 

4) Omelete (1 ovo/2 ou + ovos, os ingredientes)...............R$ 0,00 

OBS: Veja-se que no caso de hambúrgueres é necessário informar o PESO da carne. Para os 

omeletes, deve constar o número de ovos utilizados em sua feitura. Informação NÃO obrigatória, 

mas interessante, é a de que forma será servido o lanche (BOCA DE ANJO/ CORTADO AO MEIO, 

ETC.). 

c. Para comercialização de COMIDA A QUILO, há necessidade, além de manter aferida a balança, 

de informar o peso (TARA) do recipiente que é utilizado para a pesagem do alimento, informação 

esta que deve ser levada em locais visíveis e confeccionada em letras grandes. 

d. É de se lembrar que a informação do preço “por quilo” apenas na balança é considerada 

prática ilegal, devendo constar também no cardápio.  

e. A alteração de preços em dias diferenciados/alternados somente pode ser praticada se 

houver modificação da “comida” exposta no buffet, ou seja, para cobrança de preços diferentes, 

deve ser diferente a “comida” a ser servida, que pode ser apenas complementada ou alterada. 

- EXEMPLOS 

1) Buffet/ Quilo (tara do prato 500 g)......................................................................R$ 0,00 

2) Buffet/Quilo de Segunda à Sexta (tara do prato 500 g) ......................................R$ 0,00 

3) Buffet com Churrasco/Quilo aos Sábados e Domingos (tara do prato 500 g) ... R$ 0,00 

g. Para as BEBIDAS envasadas, necessário se faz constar a correta informação da LITRAGEM. 

- EXEMPLOS 

1)  Cervejas/Garrafas (600 ml)......................................R$ 0,00 

2) Cervejas/ Garrafas (330 ml)......................................R$ 0,00 
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3) Cervejas Latas (350 ml)............................................R$ 0,00 

4) Água c/ ou s/ gás (510 ml).........................................R$ 0,00 

5) Sucos Lata (350 ml)...................................................R$ 0,00 

h. Igualmente, para as BEBIDAS preparadas e/ou envasadas no local, como SUCOS, ÁGUA DE 

COCO, etc., também se faz necessário informar a LITRAGEM.  

- EXEMPLOS 

1) Sucos Naturais (300 ml).............................................R$ 0,00 

2) Sucos Polpa (300 ml)..................................................R$ 0,00 

3) Água de Coco/ Garrafa (400 ml).................................R$ 0,00 

i. No caso de DRINQUES, é necessário informar corretamente a “receita completa”, ou seja, quais 

bebidas compõem o aperitivo a ser servido (GIN/ RUN/ APEROL, ÁGUA, ETC.), com a respectiva 

dosagem, bem assim se na composição será usado fruta natural, xarope ou outro aromatizante 

artificial, além de outras informações que se façam necessárias ao completo esclarecimento daquilo 

que se está consumindo.  

- EXEMPLOS 

1) Gin/Tônica (1 dose de Gin / 50 ml + 1 Lata 350 ml Água Tônica).............................R$ 0,00 

2) Rabo de Galinha (50 ml de Cachaça, 25 ml de Cynar, 5 ml de Bitters de Laranja)....R$ 0,00 

3) Aperol Spritz (150 ml de Prosecco/Marca, 100 ml de Aperol, 50 ml de Club Soda (ou água c/gás) 

1 rodela de Laranja Bahia) ............................................................................................. R$ 0,00 

 

8. COBRANÇA DE TAXA DE ROLHA 

a. Deverá servir para todas as bebidas (VINHO/ WHISKY/ CERVEJA, ETC.).  

b. A cobrança não é proibida, devendo o estabelecimento, entretanto, disponibilizar o valor em seu 

cardápio, com as corretas informações sobre o que a compõe. 

- EXEMPLOS 

1) Vinho (2 taças + balde de 500 ml de gelo)......................R$ 0,00 

2) Whisky (2 copos + balde de 500 ml de gelo)..................R$ 0,00 

3) Cerveja (4 copos + balde de 1kg de gelo)........................R$ 0,00 

OBS: o consumidor poderá optar em adquirir mais gelo e, em assim sendo, deverá o estabelecimento 

providenciar que o preço do quilo, ou do balde (DEMONSTRANDO A LITRAGEM) de gelo conste 

de seu cardápio. 

 

9. COBRANÇA PARA UTILIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS 

a. Poderá haver cobrança, desde que os preços estejam dispostos de forma clara nos cardápios. 

- EXEMPLOS 
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1)  Prato (unidade)........................................................R$ 0,00 

2) Talheres (unidade)....................................................R$ 0,00 

3) Copo (unidade).........................................................R$ 0,00 

4) Taça (unidade)..........................................................R$ 0,00 

5) Outros (especificar)..................................................R$ 0,00 

OBS: Neste item, é sugerido que os Srs. cessionários se alinhem entre si e pratiquem, todos, os 

mesmos preços. 

 

10. UTILIZAÇÃO DOS “DECKS” DO CABANA E DA PISCINA 

a. Deck próximo ao Restaurante Cabana 

1) Esse espaço será agregado à área de atendimento do cessionário do Restaurante da Cabana, 

durante o período de funcionamento do referido restaurante. 

2) Não será permitida a entrada de alimentos, bebidas e material de copa e cozinha trazidos de 

fora pelos integrantes do Quadro-Social, a fim de ser consumido no Deck (no horário de 

funcionamento do mesmo), a não ser se for de acordo com o item nº 8. COBRANÇA DE TAXA 

DE ROLHA. 

3) O novo contrato a ser elaborado e com validade de 01 (um) ano, a partir do dia 01 de outubro de 

2021, irá regular essa nova dinâmica de funcionamento do “Deck da Cabana”. 

 

b. Deck da Piscina 

1) Esse espaço será agregado à área de atendimento do cessionário do Bar da Piscina, durante o 

período de funcionamento do referido Bar. 

2) Não será permitida a entrada de alimentos, bebidas e material de copa e cozinha trazidos de 

fora pelos integrantes do Quadro-Social, a fim de ser consumido no Deck. 

3) O novo contrato a ser elaborado e com validade de 01 (um) ano, a partir do dia 01 de outubro de 

2021, irá regular essa nova dinâmica de funcionamento do “Deck da Piscina”. 

4) Acresce-se que não é permitida a entrada de “cooler” ou assemelhados pelos associados no 

interior do Parque Aquático, conduta que deve ser coibida pelos seguranças nas portarias nº 1 e 

2 do Conjunto Aquático. 

 

11. PRESCRIÇOES DIVERSAS 

a. As presentes normas, estarão em vigor em caráter experimental, a partir de 01 de outubro de 

2021 e no decorrer do ano de 2022, podendo ser alteradas pela Diretoria Executiva a qualquer 

momento, de acordo com a avaliação da evolução da situação e do estudo continuado da dinâmica 

destas normas. 
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b. A cobrança de TAXA DE SERVIÇO não é proibida, contudo o estabelecimento deve informar 

claramente qual o percentual cobrado, bem como destacar que se trata de PAGAMENTO NÃO 

OBRIGATÓRIO. 

c. Especial atenção deve continuar sendo dada no tocante à proteção contra a pandemia, 

independentemente das autorizações/liberações concedidas, para que não ocorra retrocessos. 

d. Permanecem em vigor por tempo indeterminado e devem ser respeitadas as seguintes regras: 

1) O necessário distanciamento social, mantendo-se apartadas as mesas de seus estabelecimentos. 

2) A constante higienização/sanitização, tanto pessoal, quanto a de seus estabelecimentos. 

e. Ressalta-se que a MANUTENÇÃO E A LIMPEZA DOS BANHEIROS, MASCULINO E 

FEMININO, existentes NO INTERIOR DO “RESTAURANTE CABANA” E DO “BAR DO 

BOSQUE”, são de responsabilidade dos cessionários dos mesmos. Esses banheiros DEVEM 

ESTAR LIMPOS, ARRUMADOS E HIGIENIZADOS, DURANTE TODO O TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO desses 02 (dois) restaurantes/bares. 

f. O cessionário deverá estar preparado, a qualquer momento, para receber a fiscalização da Saúde 

Pública, encarregando-se continuamente da higiene e limpeza de todas as dependências sob sua 

responsabilidade, fazendo com que os funcionários que manuseiam alimentos portem luvas, toucas e 

máscara facial. 

g. Conforme dispositivos contratuais, os cessionários serão notificados por escrito, sobre eventuais 

reclamações e/ou constrangimento dos associados acerca de falhas e/ou irregularidades na prestação 

dos seus serviços de restaurante. 

h. Todas as modificações, adequações e/ou inovações que vierem a ser pretendidas pelos respectivos 

cessionários dos estabelecimentos, quer de preços, quer de cardápio, quer de colaboradores, ou outras 

não especificadas nestas normas, deverão ser levadas ao conhecimento da Diretoria de Patrimônio 

e Serviços, mediante requerimento prévio, formulado por escrito, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, o qual será deliberado, na primeira oportunidade, pela Diretoria Executiva. 

 

 

 

 

 

 

 


