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REGULAMENTO PARA O USO DOS ESTACIONAMENTOS 

O Clube dos Jangadeiros possui 7 (sete) áreas de estacionamento, tanto no 
continente como na ilha. Para manter o bom funcionamento e assegurar a 
facilidade de estacionar o veículo próximo do espaço do Clube, são 
estabelecidas algumas regras, de acordo com o CAP VI  Regimento Interno do 
Clube e outras combinações feitas no passado. 

1. Poderão ingressar e estacionar de forma gratuita no Clube os veículos dos 
associados, em dia com suas obrigações com o Clube, com identificação própria do 
Clube que consta de um adesivo que deve ser colocado no vidro dianteiro do lado 
esquerdo. 

2. O adesivo é fornecido ao associado mediante preenchimento de Formulário 
específico na Secretaria Administrativa. Só poderão receber o adesivo os veículos 
dos titulares e seus dependentes. 

3. Veículos sem adesivo não poderão estacionar no Clube de forma gratuita, mesmo 
sendo conduzido pelo titular. 

4. No caso de veículo de transporte privado, como por exemplo taxi ou Uber,  poderão 
somente ingressar no Clube para embarque/desembarque do cliente ( associado ou 
convidado de eventos em espaço locado), não sendo permitido seu estacionamento.  

5. Para veículos de carga que excedem 3 toneladas somente será permitida sua entrada 
em dias de semana, excluindo feriados. Permissões específicas poderão ser dadas no 
caso de carga para realização de eventos contratados.  

6. O tráfego, nas dependências do Clube, de motocicletas, ciclomotores, triciclos ou 
quadriciclos motorizados, karts, minicarros e assemelhados,  está liberado para os 
associados. Estacionamento  em locais específico devidamente sinalizados.  

7. A velocidade do veículo,  sempre conduzido por pessoa legalmente habilitada, não 
poderá exceder os 20 km dentro das dependências do Clube.  

8. Os veículos estacionados nas dependências do Clube não estão assegurados. Devem 
permanecer fechados a chave, não sendo o Clube responsável por roubo, furto ou 
dano perpetrado, nem por acidentes pessoais. 

9. Os veículos, quando estacionados nas dependências do Clube, não podem 
permanecer com rádio ou equipamento sonoro em alto volume. 

10. Não será permitido o conserto, salvo emergência, ou lavagem de veículos nas 
dependências do Clube. 

11. A não obediência destas disposições de acesso de veículos ao Clube será 
considerada infração e torna o associado faltoso passível de punição, sendo 
automática a suspensão do seu direito de ingresso com veículo por tempo 
indeterminado. 

12. As regras da utilização dos espaços serão específicas para o estacionamento do 
continente e os estacionamentos da ilha, como demonstra o quadro a seguir:  

 

 

NO CONTINENTE – ENTRE OS PRÉDIOS 
CAPACIDADE DE 44 vagas + 02 vagas para idosos/deficientes 
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VEÍCULOS 
VAGAS PARA  

FUNCIONÁRIOS DOS 
LOCATÁRIOS 

De acordo com o acordado nos contratos de locação. 

ASSOCIADO Todo associado poderá estacionar seu veículo neste espaço 
Atendendo aos espaços especiais para deficientes 

CONVIDADOS e 
CLIENTES DOS 

LOCATÁRIOS 

Permitido mediante pagamento da taxa definida pelo Clube através 
do Sistema de Cobrança do Estacionamento. 

CARGA E DESCARGA 
DE MATERIAL PARA OS 

LOCATÁRIOS  
Permitido somente nos dias de semana, excluindo os feriados.  

RESTRIÇÕES Não é permitido o estacionamento nas vias de acesso. 
 

NO CONTINENTE – EM FRENTE À SECRETARIA 
CAPACIDADE DE 

VEÍCULOS 4 vagas 

ASSOCIADO Somente para associados que estão em tratativas na Secretaria ou 
Portaria. 

RESTRIÇÕES Não é permitido para carga e descarga. 
Não é permitido o pernoite de veículos nesta área. 

 
NA ILHA 

CAPACIDADE DE 
VEÍCULOS 

Acesso para os monotipos: 14 vagas 
Em frente aos trapiches 2 a 4: 26 vagas 
Na cancha multiuso: 70 vagas 
Área para churrasqueiras, trapiche 1 e porto: 57 vagas 
Gramado em área específica: 50 vagas 
TOTAL DE VAGAS NA ILHA: 217 VAGAS  

ASSOCIADO 
Todo associado em dia com suas obrigações com o Clube e o 
veículo com o adesivo específico  poderá estacionar seu veículo 
nestes espaços 

ALUNOS DA EVBL – 
NÃO SÓCIO 

Somente com apresentação da carteira de identificação do aluno e 
o cartão de Veículo Autorizado, fornecido pela Escola. 
Estes dois cartões possuem os dias e horário das aulas, e a entrada 
ficará restrita para estes períodos.  

NÃO SÓCIOS EM 
EVENTOS ESPORTIVOS 

Somente com aviso por escrito da Secretaria Esportiva, definindo o 
evento, datas, horários, participantes, placa do veículo. 
Se for mais de um dia, a Secretaria Esportiva deverá fornecer um 
cartão de Veículo Autorizado conforme modelo da EVBL.  

SÓCIOS DE CLUBES 
CONVENIADOS 

Todo associado em dia com suas obrigações com o clube de origem 
poderá estacionar seu veículo de forma gratuita. 
Válido somente para os associados dos clubes com convênio com o 
Jangadeiros. 
Para o livre trânsito do veículo, a Secretaria Administrativa deverá 
fornecer um cartão de Veículo Autorizado conforme modelo da 
EVBL. 

CONVIDADOS e 
CLIENTES DOS 

LOCATÁRIOS 

Apenas para convidados e clientes com convite ou com autorização 
de acesso. 
Permitido mediante pagamento da taxa definida pelo Clube através 
do Sistema de Cobrança do Estacionamento. 

VAGAS PARA  
FUNCIONÁRIOS DOS 

LOCATÁRIOS e 
AUTONOMOS 

Somente nos dias de semana, exceto feriados. 

PRESTADORES DE Somente dias de semana, desde que passe pelo processo de 
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SERVIÇOS AO 
ASSOCIADO 

Autorização de Entrada deste prestador de Serviço.  

RESTRIÇÕES Não é permitido o estacionamento nas vias de acesso. 
 
 

SISTEMA DE COBRANÇA DO ESTACIONAMENTO 
 

1. Para veículos de convidados,  de  clientes dos locatários ou de associados mas sem o 
adesivo específico.  

2. Para as áreas de estacionamento no Continente, na portaria da Ernesto Paiva  o 
condutor será informado sobre os procedimentos e valores praticados naquele 
período. No caso do aceite do condutor será preenchido a Planilha de Controle com 
os dados do veículo e do condutor, como : nome, telefone, e-mail e placa do veículo.  

3. Na ocasião da entrada e após o fornecimento dos dados, o condutor receberá um 
cartão vermelho contendo um número que será anotado na planilha de controle. 

4. No momento do término de suas atividades, o condutor irá pagar o estacionamento 
no Restaurante do continente ou na Secretaria do Clube, nesta ocasião o cartão 
vermelho será trocado por um cartão verde. 

5. Na saída do Clube, o condutor irá fornecer o cartão verde ao porteiro, fechando o 
ciclo do estacionamento.  

6. No caso da entrada dos veículos de convidados  na Ilha, o procedimento será o 
mesmo só que as tratativas de preenchimento do controle e recebimento/entrega 
dos cartões será na portaria da Ilha. O pagamento poderá ser feito no restaurante da 
Ilha e  na Secretaria do Clube. Caso este pagamento não seja efetuado no dia, 
automaticamente cairá na conta do associado responsável pelo convidado.  

7. Durante os finais de semana e feriados, haverá um limite máximo de 30 fichas 
diárias.  Casos especiais somente com autorização da Comodoria do Clube dos 
Jangadeiros.  

 

 

 


