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 PROCEDIMENTOS PARA EMBARCAÇÕES  VISITANTES 

1. O responsável pela embarcação deverá solicitar, por rádio VHF, permissão para atracação no porto do 
Clube dos Jangadeiros. 

2. Após o aceite pelo responsável do Clube, os procedimentos de atracação serão feitos conforme 
orientação recebida. O mesmo vale para as embarcações que chegam por terra. 

3. Logo após a atracação com segurança, o responsável pela embarcação  deverá dirigir-se até a sala do 
porto ou secretaria administrativa do Clube para preencher o Formulário de Entrada e Saída de 
Embarcações, permitindo fazer cópia da TIE da embarcação, habilitação marítima do responsável pela 
embarcação e carteira valida do Clube conveniado do proprietário/tripulação,  se houver. 

4. Os convênios entre clubes será aplicável somente para embarcações cujo  proprietário seja sócio do 
Clube conveniado e suas obrigações, com o mesmo, estiver em dia.  

5. Todo e qualquer sócio embarcado que deseja utilizar-se do convênio, por prazo maior de um dia 
deverá solicitar ao clube que estiver filiado uma comunicação formal por meio digital ou, se preferir, 
uma carta de apresentação para o clube a ser visitado, com indicação nominal das pessoas que 
estarão usufruindo dos benefícios do convênio, esclarecendo se são familiares ou tripulantes e das 
datas aproximadas de entrada/saída.  

6. A permanência da embarcação de clube conveniado e sua tripulação, por 24 horas, será gratuita  
desde que seja feito o trâmite de entrada e saída da embarcação e apresentação da carteira social de 
toda a tripulação, NA Secretaria do Clube.  

7. Caso a tripulação de embarcações conveniadas permanecer junto à embarcação, deverá receber, na 
Secretaria Administrativa,  uma pulseira de cor específica para entrada e saída do Clube. Esta pulseira 
deverá permanecer no pulso até o momento da saída definitiva  da embarcação. 

8. Para embarcações não conveniadas, não será permitido o desembarque da tripulação no Clube. 

9. Se for de clube conveniado o tempo de permanência da embarcação será de acordo com o previsto no 
convênio estabelecido entre os clubes.  

10. Anualmente, cada embarcação, conveniada ou não,  terá no máximo um prazo de 30 (trinta) dias para 
permanecer no Jangadeiros, podendo ser renovado a critério da Comodoria.   

11. Para a permanência somente  da embarcação e utilização  dos serviços náuticos, os valores serão de 
tabela, valor  de CONTRIBUINTE SEM DESCONTO + 20%  e de acordo com o tamanho da embarcação.  

12. Para embarcações conveniadas, o  valor pago para permanecer no Clube e  utilização dos serviços 
náuticos serão de tabela, valor CONTRIBUINTE SEM DESCONTO e de acordo com o tamanho da 
embarcação.  

13. É vedado aos visitantes levarem convidados para o Jangadeiros.  

14. Caso seja necessário o ingresso de prestadores de serviço não cadastrados no Jangadeiros para 
manutenção da embarcação, o visitante em questão seguirá as mesmas regras dos associados. “No 
caso de realização de serviços para associados, deverá ser enviado o formulário de Autorização de 
Ingresso no Clube para Realização de Serviço por Profissional Autônomo/Empresa devidamente 
preenchido e assinado tanto pelo sócio (ou visitante conveniado) como pelo prestador do serviço. 
Este formulário encontra-se disponível no site do Clube ou na Secretaria Administrativa. O formulário 
poderá ser enviado por e-mail para jangadeiros@jangadeiros.com.br com 12horas de antecedência. 
Essa autorização é pontual, e o prestador poderá permanecer na embarcação no máximo por  4 
horas.” 

15. O Clube prestará auxilio, dentro das respectivas possibilidades, às embarcações que estejam 
necessitando, sendo que as despesas decorrentes de tais auxílios serão pagas pelo visitante 
envolvido, antes da sua saída. 
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16. Os valores devidos decorrentes da permanência e utilização dos serviços de auxilio deverão ser pagos 
antes da saída definitiva da embarcação. Caso isto não seja realizado, o Clube irá cobrar do visitante o 
valor acrescido de 10%. Além disto, será negada a entrada deste proprietário com sua embarcação em 
outro momento. 

17. No caso da participação de competições esportivas ou de eventos organizados pelo Jangadeiros a 
guarda de embarcações inscritas será facilitada conforme regras específicas do evento. Para tanto, 
deverá ser enviado ao Jangadeiros, pelo clube de origem, um ofício discriminando as embarcações 
que farão parte e o nome dos tripulantes.  A partir deste comunicado será feita toda a programação 
do local de guarda do equipamento e da entrada/saída da tripulação nas dependências do Clube. O 
período de permanência durante o evento esportivo da embarcação será cortesia do Jangadeiros. 

18. Todo visitante ficará  sujeito ao disposto no regimento interno do Jangadeiros. 

19. A Comodoria poderá vedar a qualquer momento a frequência do visitante e sua tripulação, dando 
ciência ao envolvido os motivos de impedimento.  

20. Casos omissos serão resolvidos pela Comodoria. 


