
 

                                    
 

 

 
4º STAMMTISCH 

ENCONTRO DE AMIGOS DO CCPI 
Straβenfest mit Stammtischtreffen 

 

 

                           CONTRATO/REGULAMENTO: 

 
Pelo presente termo de CONTRATO, de um lado o Conselho 
Comunitário Ponte do Imaruim, inscrito no CNPJ sob n.º 
83.720.631/0001-02, sito à Rua Trinta e Um de Março s/n.º - 
Ponte do Imaruim – Palhoça, SC, representado pelo seu 
presidente Sr. Adriano Mattos, doravante denominado locador e 
de outro lado o Sr.(a) 
__________________________________________________________________ residente 
à Rua ____________________________________nº,_____ 
Bairro:______________________________________________
Cidade: ___________________________________________ 

Telefone: __________________Celular ____________________ 
representando o Grupo/Associação: ______________________ 
___________________________________________________ 
doravante denominado locatário, resolver celebrar o presente 
contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
 

1. O 4º STAMMTISCH da Ponte do Imaruim se realizará no dia 11 de Setembro de 
2011 (Domingo), na Rua Trinta e Um de Março, no Centro Comunitário Ponte 
do Imaruim; 

 
2. O STAMMTISCH tem como objetivo reunir grupos de amigos com o intuito de 

cultivar a amizade, manter a tradição alemã de reunirem-se com companheiros 
comuns e de hábitos comuns, celebrar a cerveja, promover a confraternização 
dos membros das equipes participantes em que o respeito, o diálogo e amizade 
sejam os principais motivos da realização deste evento; 

 
3. O evento terá início às 09h00min e será encerrado pontualmente às 18h00min 

do mesmo dia, sem prorrogação, saldo autorização da “Comissão Organizadora”; 
 
 



-

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Sendo um evento ao “AR LIVRE”, em virtude de previsão de chuva, a 
“COMISSÃO ORGANIZADORA” poderá transferir a data do evento com 48hs de 
antecedência, portanto até sexta-feira às 09h00min, dando ciência imediata 
desta decisão ao líder de cada grupo; 

 
5. Cabe exclusivamente à “Comissão Organizadora” receber e aceitar ou não a 

inscrição, assim como determinar o local de instalação dos Grupos participantes, 
assegurada ao mesmo grupo um local adequado para o tipo de churrasqueira, 
fogão ou chapa; 
 

6) Cada grupo contribuirá com R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais), sendo 
que terá direito: 
� Uma tenda com tamanho aproximado de 2,5 x 2,5m; 
� 2 (duas) mesas com 4 (quatro) cadeiras plásticas; 
� Uma chopeira com  gelo e  um barril de chope pilsen de 50 litros; 
� Uma tira de copos com 50 (cinqüenta) unidades; 
As tendas poderão ser decoradas de acordo com a criatividade de cada grupo, 
porém “marcas comerciais” e “Patrocínios” somente sob consulta e autorização 
por escrito da “Comissão Organizadora”; 
 
    
OBS: o horário para instalação das tendas será das 06h00min até as 08h30min, 
após esse horário será fechada a rua, não sendo autorizada a circulação de 
veículos; 

 
7) O “Líder” da equipe será o responsável pelo empréstimo da mesa, cadeiras, 

tenda, chopeira, oferecidos pelos fornecedores, sendo que o “Líder” deverá estar 
no local, no ato da devolução, ao final do STAMMTISCH; 

 
8) O “Líder” do grupo fica responsável pelos atos de seus integrantes perante a 

“Comissão Organizadora”, cabendo ao mesmo zelar pela rigorosa obediência aos 
termos do presente “Regulamento”; 
 

9) Serão cobrados do “Líder” do grupo, possíveis danos verificados durante o evento 
(barracas, mesas, cadeiras, chopeiras, etc); 

 
10)  Cada equipe poderá participar com, no máximo 25 (vinte e cinco) integrantes, 

os quais se recomendam, devem estar com vestimenta que identifique o 
respectivo grupo como camisetas ou bonés; 
 
 
 



/

 

 
 
 
 
 
 

 
11)  Cada grupo será responsável pelo recolhimento do seu “lixo”, que deverá ser 

acondicionado em recipientes próprios ou sacos plásticos com capacidade 
máxima de 50 (cinqüenta) litros, para serem removidos pelo Serviço de Limpeza  
que lhe dará o destino final adequado. Cabe, também ao grupo, encaminhar o lixo 
ao local de coleta; 
 

 
12) Em nenhuma hipótese será tolerado o depósito de “lixo” ou qualquer outro 

resíduo na via pública, sendo absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer 
lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para ralos dos logradouros públicos 
da cidade; 

 
13) Veículos motorizados terão acesso ao local das “tendas” até as 08h30min para 

desembarcarem seus utensílios, comida, churrasqueira, produtos diversos, etc. 
Deverão retirar seus veículos até as 09h00min para início oficial do Stammtisch; 

 
14) O evento será supervisionado por uma equipe de segurança que preservará o 

bom andamento do evento bem como os comportamentos e atitudes 
desempenhadas pelos grupos participantes e visitantes; 

 
15) A bebida utilizada pelos participantes será chope, vendido no evento. É proibido 

trazer ou colocar nas tendas chope, cerveja ou outras bebidas alcoólicas que não 
os vendidos no evento. É proibido comercializar e/ou servir chope para menores. 
 
 

16)  No caso de uso de churrasqueira, fogão ou chapa, o grupo responsável deverá 
proteger/isolar o pavimento da via pública com material apropriado (papelão, 
plástico, acrílico ou lona). É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem 
edificações, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de qualquer origem; 
 

17)  Sendo necessário o uso de churrasqueira a carvão, a mesma deverá ser fechada 
(do tipo “latão”), “para que a fumaça, fuligem e outros resíduos expelidos não 
venham a atingir as habitações da vizinhança”; 

 
18)  Salvo situações excepcionais, “deverão ser usados pratos e copos descartáveis 

por medida de higiene e bem-estar públicos”; 
 

19)  Fica terminantemente proibido o uso de som automotivo, mecânico ou de 
conjuntos instrumentais e de percussão por qualquer grupo participante do 
evento; A sonorização é de responsabilidade exclusiva da organização do 
evento. 



 

 
 
 
 
 
 

20)  É proibido fazer a queima de fogos de artifício de qualquer espécie; 
 

21)  Havendo manifesta desobediência a qualquer item do “Regulamento”, a 
“Comissão Organizadora” poderá, através de decisão soberana e irrecorrível, 
excluir o grupo infrator do STAMMTISCH do ano seguinte; 

 
 

22)  Por questões de logística e para facilitar o acesso dos grupos participantes aos 
fornecedores de serviços, a Comissão Organizadora deixa desde já credenciadas 
as empresas fornecedoras, quais também prestarão suporte aos grupos 
participantes no evento. O grupo deverá efetuar o pagamento no ato da inscrição; 
 

 
23)  Aos grupos que não desejarem preparar suas refeições, estará disponível a 

“Praça de Alimentação” quais poderão ser adquiridas no dia ou reservadas com 
antecedência. Nesta mesma Praça de Alimentação serão vendidas refeições aos 
visitantes. 

 
24)  E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes este Instrumento, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma. 
 

 
 

Palhoça, _____ de _______________ de 2011 
 
 
 

___________________________________              _____________________________ 
   Assinatura do Locador        Assinatura do Locatário 

Conselho Comunitário Ponte do Imaruim                                       
 
 
 
Contatos: Adriano Mattos                          (48)3242-3233/9926-5251            presidencia@ccpi.org.br 
                 Maristela Truppel (48) 3242-3467/32424540 maristela@ccpi.org.br 

                    Elenita Maria Clasen (48)3242-3467/32424540          elenita@ccpi.org.br 
 Alessandra T Netto da Silva (48)324234-67/3242-4540 secretaria@ccpi.org.br 

   

 

 


