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PROCEDIMENTOS PARA O USO DOS BOTES DO 

CLUBE DOS JANGADEIROS 
 

1. Os botes do Clube dos Jangadeiros terão uso exclusivo para: 

 realização de serviços dentro do Clube que necessitam de apoio do bote; 

 salvatagem.  

 acompanhar o treinamento de atletas participantes das flotilhas do Clube 
dos Jangadeiros e/ou treinamento para campeonatos de interesse do 
Clube;  

 dar suporte durante as atividades de vela promovidas pela Escola de Vela 
Barra Limpa;  

 dar apoio na realização de regatas em que o Clube dos Jangadeiros está 
participando oficialmente; 

 dar apoio para as embarcações que estão nos trapiches. 

2. Só poderão utilizar os botes pessoas maiores de 18 anos, com Habilitação 
Marítima dentro do prazo de vigência, no mínimo Arrais Amador,  com 
conhecimento para pilotar e ser responsável pelo uso de botes de apoio.  

3. Para poder utilizar os botes é obrigatório permanecer no porto, dentro da pasta 
específica os seguintes documentos:  

 Termo de Responsabilidade (em anexo) do Uso do Bote devidamente 
preenchido e assinado. 

 Cópia da Carteira de Identidade 

 Cópia da Habilitação Marítima dentro do prazo de validade.  

4. No caso das flotilhas, Escola de Vela e Porto, os responsáveis (capitães da 
flotilha, diretoria da Escola e gerência do porto) devem assinar a LISTA DOS 
HABILITADOS PARA O USO DOS BOTES (em anexo) que lista os treinadores, 
instrutores ou monitores e funcionários que estarão autorizados para o uso dos 
botes. A planilha deverá sempre estar atualizada com relação aos habilitados 
para o uso e uma cópia deverá estar na pasta junto com os documentos dos 
usuários.  
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5. Na última semana de cada mês a EVBL em conjunto com a Secretaria Esportiva, 
deverá emitir o cronograma de uso dos botes, especificando o dia, turno o bote 
que será usado, conforme planilha em anexo. A Comissão de Regata também 
deverá enviar a previsão de uso para compor este cronograma.  Botes em 
manutenção deverão ser avisados à Escola, para bloquear o uso no próximo 
período. 

6. Para utilizar o bote é preciso estar sinalizado no cronograma mensal e o 
responsável devidamente autorizado na Lista dos Habilitados do grupo em 
questão.  

7. Antes da saída, a Planilha de Acompanhamento dos Botes de Apoio (em anexo) 
deverá ser preenchida corretamente, observando se o equipamento recebido 
está em condições de uso e comunicar eventual irregularidade verificada. Após a 
devolução do bote ao porto a equipe responsável pelo recebimento também 
deverá assinar a Planilha de Acompanhamento. 

8. Os botes em uso deverão estar prontos para o uso, ou seja, limpo, equipado e 
abastecido no início de cada turno, para agilizar o início das atividades 
envolvidas.  

9. Os horários de retirada dos botes: pela manhã, a partir das 8h30min e a tarde a 
partir das 13h30min. A devolução dos mesmos: pela manhã até 12hs e a tarde até 
17hs15min. Casos com horários especiais deverão ser acordados previamente 
com o Porto. 

10. Ao final de cada mês, a Secretaria da EVBL irá recolher as Planilhas de 
Acompanhamento do Uso, as planilhas do Controle Interno de Combustível e o 
Cronograma do Uso para fazer um resumo mensal da Utilização e gasto por 
Unidade (EVBL,  flotilhas, comissão de regata e serviços em geral). Este resumo 
será enviado para o Financeiro do Clube e para cada responsável da unidade. 

11. Também será atualizada mensalmente a planilha de custos de manutenção dos 
botes para balizar as decisões da Comodoria. 

12. A princípio, não será permitida viagem rodoviária com os botes para participação 
em regatas e campeonatos, salvo autorização prévia por escrito do Vice-
Comodoro de Esportes e do Administrativo. 

13. A capacidade de pessoas nos botes deverá ser respeitada, não podendo 
ultrapassar 80% da capacidade prevista pelo TIE.  

14. Em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento, em decorrência de 
imperícia e/ou negligência durante a sua utilização, o Clube estará no direito de 
consertar o bote e, se for o caso, comprar um novo, sendo os valores 
despendidos pelo usuário.  
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15. A utilização não autorizada dos botes poderá acarretar sanções previstas no 
Estatuto Social do Clube no caso de sócios ou não sócio; advertência, suspensão 
e/ou rescisão contratual de empregado reincidente; bem como o Distrato no 
caso de prestador terceirizado. 

16. No caso da utilização de botes por técnicos dos clubes conveniados durante a 
participação de regatas, primeiramente é preciso que o Vice-comodoro de 
Esportes em conjunto com o Vice-comodoro Administrativo autorize o uso, 
definindo qual bote será disponibilizado e o período.  Após a liberação, o 
procedimento será o mesmo adotado pelo pessoal do Clube dos Jangadeiros, ou 
seja, assinatura do Termo de Uso e cópias dos documentos.  

 

 

 


