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46a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(gestão 2018/2020) - dia 17/09/2019, das 11h20 às 12h10 
SALA DAS Aságuas – bloco L 

 
Presentes: Cláudia Fernanda das Neves, Evânia Vieira, Jorge Thierry, Márcio 
Rosa Rodrigues, Maria Cristina de Sá, Rosana Mendes, Simone Vendruscolo, 
Thamiris de Oliveira, Valmir José de Macedo e Vinicius Vieira.    

Ausentes: - 

Estagiária: Jacqueline Batista. 

 

1. INFORMES:  

 
 Fórum das associações: Reunião estava marcada para hoje, 17 de 

setembro. Como não houve confirmações de presença, a reunião foi 
remarcada para a próxima terça, dia 24. Não existem mais as associações 
de servidores da ANATEL e ANAC. 

 Convênio com clube CENTREJUF: A diretora Thamiris apresentou 
proposta do clube (anexo I). Foi solicitado que os diretores leiam e decidir-
se-á em próxima reunião.  O valor previsto é de R$ 112,5 por associado 
e mais  R$ 22 reais por dependente do associado, tendo direto a 6 
convites 6 vezes por mês.  

 Requisição :A Diretora Evânia informou que foi requisitada pelo CADE. 
Foi definida a continuidade dela na diretoria da Aságuas. 
 

 2.  FESTA DE FIM DE ANO  

Foi apresentado o orçamento com Clube Naval: O local cobra R$ 2.215 de 
aluguel para até 120 pessoas e 5 horas de festa.  

Para a alimentação, foi contatado o Buffet da Corte, são várias opções de 
menu com a média de R$12.500 sem sobremesa, adicionando cerveja fica 
R$14.000, espumante e cerveja, acréscimo de R$ 2.600. O valor seria entre 
R$115 e R$125 por pessoa nos menus escolhidos. O Diretor Thierry se 
propôs a negociar com os donos do buffet para tentar reduzir o valor. A 
diretora Thamiris pontuou a falta de tempo e necessidade de decisão de um 
local. Foi encaminhado que na próxima semana serão apresentadas as duas 
propostas para decidir, do NAU e Clube Naval.  

3. INGRESSOS CINEMARK 

O diretor Thierry não foi comunicado sobre a deliberação de não comprar 
ingressos do Cinemark, tomada na reunião anterior, e comprou mais 20 
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ingressos. Dessa forma, cancelou-se a decisão anterior e serão pagos os 
ingressos adquiridos pelo Thierry da OAB. 

Não será realizada a compra de ingressos do espaço Itaú até que haja maior 
saída dos demais. 

 

4.  DEBATE TÉCNICO:  

A diretoria Técnico Científica sugeriu o tema mudanças climáticas e seca. E 
convidar o professor da Unifor, Assis.  

A diretoria também informou sobre a criação da Criação da Coalizão pelo 
Clima DF, movimento que está englobando mais de 50 entidades e está 
organizando a Greve global pelo clima na sexta feira, puxada pelos jovens 
pelo clima e apoiado por várias outras entidades, foi deliberado a divulgação 
do ato.  

Foi aprovado que a Aságuas integre a Coalizão pelo Clima, que é um 
movimento contínuo e chamar para serem parte do debate. Decidido o envio 
do manifesto de apoio (Anexo II cópia da versão inicial, ainda não deve ser 
compartilhada) aos associados. A diretoria Técnico Científica representará a 
Aságuas nesta articulação.  

 

 

A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Diretora Executiva 
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ANEXO I Á ATA 46 DA Aságuas – 17/09/2019 

 

CONVÊNIO Nº / - ASSEJUFE 

Referente à utilização da área de cultura e 
lazer do Centro de Treinamento da Justiça 
Federal (Centrejufe) administrada pela 
Associação do Servidores da Justiça Federal 
da 1ª Região (Assejufe), pelos associados do 
(a) ...................................(nome da entidade). 

  
A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO – ASSEJUFE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MG 
sob o nº 01.774.096/001-08, com sede no SCES trecho 2, lote 21, nesta capital, 
neste ato representada pela sua presidente, IVANI LUIZ DE MORAIS, RG 
837082- SSP/DF, e CPF nº 371.802.661-91, doravante denominada 
CONVENENTE CONTRATANTE OU ASSEJUFE, e de outro lado, 
............................(ENTIDADE), pessoa jurídica........., inscrita no CNPJ/ sob o n 
..........................., com sede no .........................., Brasília – DF, doravante 
denominado (a) .............., neste ato representado (a) por seu/sua 
Presidente..................., RG..........., CPF nº........................., doravante 
denominada CONVENENTE CONTRATADA ou .............................(nome da 
entidade), resolvem firmar o presente Convênio com as seguintes cláusulas e 
condições, observando-se os dispositivos legais vigentes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
O presente Convênio tem como objeto o estabelecimento de condições que 
regulam os compromissos entre os CONVENENTES CONTRATANTE E 
CONTRATADO visando à utilização das dependências do complexo de lazer do 
Centro de Treinamento da Justiça Federal - Centrejufe, localizado no SCES 
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trecho 2, lote 21, pelos associados do órgão................., com a finalidade 
exclusiva de lazer. 
  
Parágrafo Único – São considerados CONVENIADOS os integrantes do 
Quadro Social do CONVENENTE CONTRATADO,  constantes da listagem 
encaminhada pela entidade à Assejufe, devidamente acompanhada dos 
respectivos Termos de Adesão assinados individualmente pelos participantes do 
presente convênio, conforme modelos constante no Anexo I. 

  
ANEXO I - Modelo 
LISTAGEM – ENTIDADE X 
NOME COMPLETO DO TITULAR  - 
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 
MATRÍCULA 
DATA DE ENTRADA COMO 
ASSOCIADO 
NOME DOS DEPENDENTES – VALOR 
DA CONTRIBUIÇÃO 
  
TERMO DE ADESÃO 
DADOS GERAIS E ASSINATURA 
CONCORDANDO COM OS TERMOS 

  
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 
  
Pelo direito de utilização das instalações da área de lazer do Centrejufe, o 
Conveniado Titular pagará, a titulo de contribuição mensal, a quantia equivalente 
a 50% (cinquenta por cento) a mais do valor da mensalidade paga pelo 
associado efetivo da Assejufe, equivalente, na data da assinatura do presente 
convênio, a R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos).  
  
Parágrafo Primeiro – Para cada dependente do Conveniado Titular, maior de 7 
anos de idade, será acrescido 20% (vinte por cento) ao valor da contribuição 
prevista na Cláusula Segunda, equivalente, na data de assinatura do presente 
convênio, a R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por dependente. 
  
I. São considerados dependentes do Conveniado os descendentes e/ou 
dependentes legais até 21 anos. 
  
Parágrafo Segundo – O comprovante de depósito deverá ser encaminhado à 
Assejufe pelo CONVENENTE CONTRATADO,  juntamente com a relação de 
conveniados pagantes, na data de repasse dos valores à Associação, conforme 
Inciso I, da Cláusula Terceira. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE 
CONTRATADO 
  
O CONVENENTE CONTRATADO está obrigado à: 
  
I - Repassar à ASSEJUFE, mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao 
do recolhimento, o valor total das Contribuições de que trata a Cláusula 
Segunda, mediante depósito na conta 6337-7, Agência 4595-0, Banco do Brasil; 
II - em caso de inadimplência pelo repasse da Contribuição por parte do 
Convenente CONTRATADO por mais de 60 (sessenta) dias, poderá a 
ASSEJUFE rescindir o convênio ora firmado sem prévio aviso, com pleno direito 
à cobrança judicial dos valores não repassados, acrescidos de encargos 
moratórios no percentual de 1% ao mês de juros e  de 10% de multa sobre os 
valores não devidos e não repassados; 
III - enviar a relação dos servidores e valores das contribuições recolhidas no 
mês ao e-mail assejufe@trf1.jus.br; 
IV - comunicar o desligamento  do Conveniado do seu quadro de associados. 
  
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS DO CONVENIADO 
  

São direitos do Conveniado: 
  

I - Utilizar, nos horários previstos para o seu funcionamento e em conformidade 
com as normas e valores vigentes, as instalações do Centrejufe (churrasqueiras, 
áreas de lazer, piscinas e saunas, salão de festas, bar, quadras, campos de 
futebol e outras), mediante pagamento, quando for o caso, dos valores 
constantes da tabela de produtos e serviços da Assejufe; 
II - retirar até 6 (seis) convites individuais por mês para utilização na área de 
lazer do Centrejufe; 
III - fazer, por escrito, à Diretoria da Assejufe sugestões e propostas; 
IV - solicitar à Diretoria da Assejufe reconsideração de atos que julgar 
inconvenientes ou injustos para com a sua pessoa; 
V - utilizar  o estacionamento interno do clube sempre que houver vagas 
disponíveis. 
  
  
CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES DO CONVENIADO 
  
São deveres do Conveniado: 
  
I - Conhecer e cumprir as normas de funcionamento, respeitar e acatar as 
deliberações da Diretoria da Assejufe; 
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II - zelar pela conservação do material em uso no CENTREJUFE e de suas 
instalações e patrimônio; 
III - levar ao conhecimento da Diretoria todas as irregularidades observadas; 
IV - apresentar, por ocasião da entrada no CENTREJUFE, ou sempre que 
solicitada, a carteira de acesso ao CENTREJUFE; 
V - cumprir as prescrições referentes à utilização das instalações e serviços do 
CENTREJUFE; 
VI - abster-se, nas dependências do CENTREJUFE, de qualquer manifestação 
de caráter político ou religioso; 
VII - responsabilizar-se por quaisquer danos materiais causados nas 
dependências do Centrejufe por seus dependentes e convidados, após 
recebimento da notificação da ocorrência, e indenizar os prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, à Assejufe; 
VIII - responder por qualquer ato ou atitude de seus familiares, dependentes e 
convidados sob sua responsabilidade, que venha a contrariar as normas 
vigentes ou comprometer o funcionamento e/ou a imagem do Centrejufe; 
IX - zelar pela integridade física de seus dependentes menores de idade, bem 
como pelo comportamento deles, assumindo inteira responsabilidade por seus 
atos e pelas consequências advindas desses. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DAS PARTES 
CONVENENTES 
  
I - Caberá ao CONVENENTE CONTRATADO: 
a - Divulgar o Convênio junto a seus associados; 
b - encaminhar expressamente à Assejufe, por meio de documento próprio e 
timbrado, a indicação dos conveniados, cientificando-os formalmente da íntegra 
das cláusulas deste convênio e ressaltando os direitos e obrigações que lhes 
são reservados; 
c - informar junto aos associados conveniados os eventuais reajustes das 
mensalidades.  
  
II - Caberá ao CONVENENTE CONTRATANTE (ASSEJUFE): 
a - Permitir o acesso às dependências do Centrejufe aos conveniados para a 
prática de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, nos horários de 
funcionamento do clube; 
b - fornecer aos conveniados acesso à área reservada aos associados no Portal 
assejufe.org.br para acesso aos serviços oferecidos, entre os quais emissão de 
carteiras e convites, reservas de dependências e outros que vierem a ser 
liberados aos conveniados; 
c - informar ao Convenente Contratado os eventuais reajustes dos valores das 
mensalidades; 
  
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
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Este Termo terá vigência indeterminada, iniciando-se na data de sua assinatura. 
  
  
CLÁUSULA OITAVA – DA RESILIÇÃO 
  
É facultado às partes rescindir este Termo, a qualquer tempo, por mútuo 
consentimento ou por meio de denúncia, mediante notificação escrita, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
  
  
CLÁUSULA NONA –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
I - Ressalvadas as matérias atinentes ao Estatuto e às normas de funcionamento 
da Assejufe e regulamentos do Centrejufe, cuja competência decisória é 
exclusiva da Diretoria da Assejufe, os casos omissos e as dúvidas porventura 
surgidas, em decorrência da operacionalização deste Termo, serão resolvidos 
mediante acordo entre as partes; 
II - o presente Contrato de Parceria será sem ônus para ambas as partes; 
III - o conveniado não terá qualquer vínculo social com a Assejufe, podendo, 
contudo, utilizar-se da rede conveniada da Assejufe, mediante pagamento de 
taxas adicionais previstas; 
IV - é obrigatório o vínculo do Conveniado com a entidade representativa de sua 
categoria, sendo vedado convênios individuais; 
V - os conveniados submeter-se-ão às normas do Estatuto da Assejufe e, no que 
couber, ao regulamento geral do Centrejufe, bem como às regras disciplinares 
às quais estão sujeitos os associados efetivos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
  
Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar as 
questões oriundas do presente convênio. 
  
  

Brasília,     de setembro de 2019 
   
  

IVANI LUIZ DE MORAIS 
Presidente da Assejufe 

    
  

FULANO DE TAL 
Presidente da entidade ........ 
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Testemunhas: Nome:                      
RH: 
ANEXO II à ATA 46 da ASAGUAS: TEXTO INICIAL MANIFESTO DO Clima DF  
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