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INSTRUÇÕES PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES EM VAGA MOLHADA E SECA 

Encontram-se, neste documento, as regras a serem seguidas com relação à guarda de embarcações 
em vaga molhada e seca no Clube dos Jangadeiros, seguindo as informações contidas no Capítulo V do 
REGIMENTO INTERNO DO CLUBE DOS JANGADEIROS e com base nas Normas da Autoridade Marítima 
para Amadores, Embarcações de Desporto e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das 
Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC). 

 

1. Titulares e  seus dependentes em dia com suas obrigações com o Clube poderão guardar suas 
embarcações no Clube dos Jangadeiros mediante aprovação do responsável designado pela 
Comodoria. 

2. A aprovação para ingresso obedecerá aos seguintes requisitos: existência de vaga e preenchimento da 
Ficha de Controle de Entrada e Saída de Barcos disponível no Porto do Clube. 

3. O Título e a Inscrição da Embarcação, bem como a habilitação marítima do proprietário ou do 
comandante da embarcação, devem ser apresentados. A cópia dessa documentação deverá ser 
entregue na Secretaria Administrativa do Clube, conforme exigência da NORMAM-03/DPC especificada 
abaixo: 

Categoria da Embarcação TIE Habilitação Marítima 
Veleiro, Lancha ou Trawler SIM SIM 

Jet Ski SIM SIM  
Kite e Windsurf --- -- 

Infláveis SIM SIM 
Monotipos --- --- 
Caiaques --- --- 

Segundo a NORMAM-03/DPC, os documentos ORIGINAIS são de porte obrigatório a bordo da embarcação. 

BOTE DE APOIO: de acordo com a NORMAM-03/DPC, trata-se de embarcação auxiliar utilizada como apoio de embarcação, com 
ou sem motor de popa, não excedendo 50 HP. Deverá possuir os mesmos nome e número da inscrição da embarcação a que 
pertence pintados em ambos os costados e na popa. 

 

4. É de responsabilidade do proprietário controlar o vencimento do TIE e da habilitação marítima, 
sempre fornecendo ao Clube documentos dentro do prazo de validade. 

5. Quando a embarcação não estiver em nome do titular ou seus dependentes, só será aceita sua 
entrada com uma autorização por escrito e assinada pelo proprietário da embarcação, dando a 
responsabilidade para o associado em questão. Esta autorização não dá direito ao proprietário da 
embarcação, quando não sócio, a entrar livremente no Clube como um sócio. 

6. A designação de lugares nos trapiches ou vagas secas será feita pelo Responsável do Porto, de acordo 
com a disponibilidade e as características da embarcação. 

7. A cobrança da taxa de ocupação das instalações será feita a partir da data em que ficarem à 
disposição do associado, independente do seu uso. A Comodoria se reserva o direito de, sempre que 
necessário, alterar definitiva ou provisoriamente a localização de qualquer embarcação obedecendo 
aos seguintes princípios: as características da embarcação (tais como calado, material do casco, 
motorização, dimensões, peso) e melhor aproveitamento das instalações e racionalização do seu uso, 
inclusive no que diz respeito à segurança. 

8. As embarcações atracadas em boxes na água deverão possuir espias (de responsabilidade do 
proprietário) em cabos de material apropriado suficientemente resistente para garantir sua 
segurança. Os cabos deverão ser substituídos pelo proprietário da embarcação tão logo apresentem 
indícios de enfraquecimento. A substituição de espias poderá ser feita pelo Clube, a expensas do 
associado, desde que solicitada por escrito à Secretaria. Em caso de comprovada necessidade, a 
critério do supervisor dos serviços do porto, a substituição das espias será feita independentemente 
de autorização, mas sempre a expensas do associado. Em nenhum caso será o Clube responsável por 
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danos e avarias causados por rompimentos das espias de embarcações. O Clube exigirá o 
ressarcimento dos prejuízos que vier a sofrer por tais eventos. 

9. Toda embarcação localizada em vaga seca deverá dispor de carro de encalhe próprio, adequadamente 
equipado com rodas de borracha ou similar e engate, para evitar danos às instalações e facilitar 
manobras. 

10. Toda embarcação que está no pavilhão das lanchas ou em vagas secas ao redor do porto, para descer 
na rampa, poderá utilizar a estrutura do porto, como trator e marinheiro, de terça-feira a domingo, 
uma vez ao dia (descida + subida). Durante essa movimentação, será permitida apenas a permanência 
do comandante dentro da embarcação. 

11. As embarcações no Clube não estão cobertas por qualquer tipo de seguro. O Clube não será 
responsável por avarias ocorridas nas embarcações e seus pertences, nem por danos causados por 
roubo, furto ou incêndio, nem por acidentes pessoais. 

12. O Clube não se responsabiliza por danos, avarias ou acidentes que ocorram durante o trabalho de 
movimentação nas rampas. 

13. A solicitação ao porto para a descida de embarcação nas vagas secas é imediata dentro do período 
das 9h às 17h30min e, durante o verão, até as 18h30min. Os funcionários do Clube terão a função de 
operar o trator e de fazer a manobra, mas não é competência deles a retirada das lonas ou 
preparação da embarcação para a movimentação. 

14. Não será permitida a lavagem da embarcação dentro do pavilhão das lanchas, somente no pátio. 

15. É expressamente proibido ligar o motor das embarcações dentro do pavilhão das lanchas. 

16. O proprietário é responsável por cumprir e/ou fazer cumprir as Medidas de Prevenção contra Incêndio 
em Embarcações do Clube dos Jangadeiros. 

17. Como medida de segurança e para preservação de possíveis danos às embarcações atracadas nos 
boxes, não é permitido que, no porto, qualquer embarcação se movimente em velocidade superior a 2 
(dois) nós. 

18. Toda a embarcação a navegar, de acordo com a NORMAM-03/DPC, deverá obrigatoriamente preencher 
o AVISO DE SAÍDA entregue ao Clube via rádio ou em mãos, sendo responsabilidade do Clube o 
registro e arquivamento das informações. O formulário do AVISO DE SAÍDA encontra-se no site e, 
quando preenchido, deverá ser entregue na portaria da ponte, ou deverá ser preenchido na própria 
portaria ou os dados deverão ser passados via VHF. 

19. Com relação ao guincho, cada associado com embarcação no Clube terá direito a usá-lo 3 (três) vezes 
por trimestre. Para seu uso, é necessário agendamento prévio com 48h de antecedência, a ser 
realizado mediante preenchimento do formulário específico para o Uso do Guincho que se encontra 
no Porto ou através do e-mail porto@jangadeiros.com.br especificando o dia, o horário, o nome da 
embarcação e a autorização de marinheiro próprio para a realização do serviço. Os horários de 
funcionamento do guincho são: 

DIAS DA SEMANA HORÁRIOS AÇÃO 
DE TERÇA-FEIRA A SEXTA-

FEIRA Das 9h às 16h30min Serviço em geral, barcos de 
cruzeiro e competição 

SÁBADOS, DOMINGOS E 
FERIADOS Das 9h às 16h30min 

Emergências 
Barcos de competição 
(quando houver regata) 

 

20. A CARGA MÁXIMA para o uso do guincho é de 15 (quinze) toneladas. Acima disso, o guincho desarma 
automaticamente, SEM EXCEÇÃO. 

21. É vedado aos proprietários de embarcações utilizarem-se de funcionários do Clube para zeladoria, 
manutenção, conservação ou para a realização de obras e consertos em suas embarcações durante o 
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horário de expediente desses funcionários. Serviços a serem realizados fora do horário deverão ser 
comunicados à Secretaria. 

22. O proprietário da embarcação sediada no Clube não poderá autorizar qualquer pessoa a movimentar 
ou utilizar seu barco sem prévia comunicação com a Secretaria Administrativa do Clube ou com o 
responsável pelo Porto. A comunicação prévia deve ser feita por escrito e assinada. 

23. Para fins de manutenção e conservação de sua embarcação, o associado poderá manter um 
marinheiro, devendo dirigir-se à Comodoria especificando o nome do marinheiro e verificando se esse 
profissional autônomo já possui cadastro junto ao Clube. Em caso negativo, o associado deve solicitar 
que o profissional dirija-se à Secretaria para preencher os tramites e efetivar seu cadastramento. O 
associado responderá pela conduta das pessoas que contratar e nenhuma responsabilidade terá o 
Clube com reivindicações fiscais, cíveis ou trabalhistas que dela decorram. 

24. Os profissionais autônomos que, por sua conta, prestam serviços eventuais aos sócios dependerão de 
prévia autorização da Secretaria, após preenchimento de formulário padrão, para poder realizar, no 
recinto do Clube, os serviços de interesse do associado. O associado responderá pela conduta das 
pessoas que contratar e nenhuma responsabilidade terá o Clube com reivindicações fiscais, cíveis ou 
trabalhistas que dela decorram. 

25. Não é permitido transformar a embarcação em moradia permanente do seu proprietário quando esta 
estiver atracada no Clube. Entende-se por moradia permanente quando o proprietário permanece em 
sua embarcação durante o dia e a noite por pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos. 

26. Qualquer transação que tenha por objeto a embarcação registrada no Clube deverá ser comunicada 
no prazo de 10 (dez) dias à Secretaria para a respectiva alteração de cadastro e de cobrança das 
respectivas taxas. A falta de comunicação da transação à Secretaria no prazo estipulado será 
considerada infração. Neste caso, os interessados, alienante e adquirente, serão passíveis de punição. 

27. A negociação de embarcação não poderá, de modo algum, incluir a vaga por ela ocupada. No 
momento da transação, a vaga ficará, automaticamente, à disposição do Clube. O novo proprietário, 
se desejar que a embarcação adquirida continue no Clube, deverá sujeitar-se às condições 
estabelecidas para o ingresso das embarcações, fazendo solicitação por escrito. 

28. O proprietário que vender sua embarcação poderá continuar mantendo a vaga para si. Para tal, 
deverá contatar a secretaria do Porto para que seja feita a devida alteração no cadastro. 


