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REGULAMENTO PARA USO DAS CHURRASQUEIRAS DO  

CLUBE DOS JANGADEIROS 
 

 

O Clube dos Jangadeiros possui 18 espaços  com churrasqueiras e demais estruturas  para 

que os sócios possam ter momentos de confraternização com seus familiares e amigos.  Para 

manter o bom funcionamento e  assegurar a facilidade organizada da reserva desses espaços,   

segue o regulamento para de acordo com as diferentes estruturas existentes. 

1. Todas as churrasqueiras, independente das suas características, são de uso  exclusivo de seus 

sócios em dia com suas obrigações com o Clube e seus convidados, devendo o sócio identificar-

se na Portaria da Ilha.  

2. Menores de idade somente poderão utilizar o espaço mediante presença de um adulto 

responsável durante todo o período.  

3. O responsável pela solicitação deverá zelar pela conservação e limpeza do local, cuidando para 

que seja mantida a ordem e a integridade dos materiais ali existentes, que são de uso comum 

dos associados. 

4. O uso das churrasqueiras está limitado ao seu espaço físico e de seus equipamentos. É 

necessária uma permissão prévia da comodoria caso seja necessário extrapolar estes limites.   

5. O nível de intensidade sonora se expressa habitualmente em decibéis (dB) e é apurado com a 

utilização de um aparelho chamado decibelímetro. Neste espaço o nível de ruído não deve 

ultrapassar os 60 decibéis estabelecidos pela NBR 10.152, ou seja, som moderado afim de não 

importunar os ocupantes das churrasqueiras ao lado e arredores. 

6. O não cumprimento do Regulamento acarretará na suspensão do direito do associado no uso da 
mesma por um período de três (3) meses. 

7. O Clube possui 5 tipos de espaço, como mostra a tabela a seguir:  

ESPAÇO IDENTIFICAÇÃO COBERTURA CARACTERÍSTICAS DE CADA UNIDADE 

Churrasqueiras da 

Ala Sul  
1,2,3,4,5,6,7,8 NÃO 

Churrasqueira rustica 
Pia de inox 
Bancada de madeira 
Lixeira 
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Luz elétrica com tomada 
Mesa e bancos de madeira 
Piso não pavimentado 

Churrasqueiras da 

Ala Norte 

9 NÃO 

Churrasqueira  
Pia com bancada de granito 
Lixeira 
Luz elétrica com tomada 
Mesa de granito fixa 
Mesa plástica para 4 lugares 
8 cadeiras plásticas e bancos de madeira 
Piso pavimentado somente com cimento 

10,11,12 NÃO 

Churrasqueira  
Pia com bancada de granito 
Lixeira 
Luz elétrica com tomada 
Mesa  e bancos de madeira para 6 pessoas 
Mesa plástica para 4 lugares 
4 cadeiras plásticas e bancos de madeira 
Piso pavimentado somente com cimento 

 

Churrasqueiras  

Diferenciadas da Ala 

Norte 

13 e 14 SIM 

Churrasqueira  
Pia com bancada de granito 
Lixeira 
Luz elétrica com tomada 
Mesa  e bancos de madeira para 6 pessoas 
Mesa plástica para 4 lugares 
4 cadeiras plásticas e bancos de madeira 
Piso pavimentado somente com cimento 

15 SIM 

Churrasqueira  
Pia com bancada de granito 
Lixeira 
Luz elétrica com tomada 
Mesa  de madeira para 6 pessoas 
Mesa plástica para 4 lugares 
6 cadeiras plásticas e bancos de madeira 
Freezer 
Piso cerâmico 
Banheiro  diferenciado feminino e 
masculino, mas não de uso exclusivo  

16 

 
SIM 

Churrasqueira  
Pia com bancada de granito 
Lixeira 
Luz elétrica com tomada 
Mesa  de madeira para 6 pessoas 
Mesa plástica para 4 lugares 
6 cadeiras plásticas e 5 cadeiras  de madeira 
estofadas 
Freezer 
Piso cerâmico 
Banheiro  diferenciado feminino e 
masculino, mas não de uso exclusivo  

Churrasqueira 

Coberta  e Laterais 

Fechada 

 SIM 

Churrasqueira  
Pia e  bancada de granito 
Balcão em madeira  
Geladeira 
4 Mesas de madeira 
16 cadeiras com braço 
Piso cerâmico 
Laterais com lonas de plástico que podem 
ser fechadas 
Banheiro mas não de uso exclusivo 
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Churrasqueira do 

SNIPE 
 SIM 

Churrasqueira com bancada 
Pia de inox 
Balcão de madeira com prateleiras 
Mesas e cadeiras eventuais 
Freezer 
Piso pavimentado  
 Não será permitido o uso de bebida 
alcoólica, quando estiver envolvidos grupos 
de crianças e adolescentes da Escola ou 
Flotilha.   
 

 

8. A seguir uma tabela com  a forma de reserva e taxas vinculadas para cada tipo de churrasqueira.  

 

IDENTIFICAÇÃO RESERVA TAXA 
Churrasqueiras da Ala Sul  ( 1 

ao 8) 
  e Norte Descobertas 

(9,10,11 e 12) 

Sem  reserva antecipada. 

Serão ocupadas por ordem de chegada a partir 
das 8 horas de cada dia, na  Portaria da Ponte. 

Sem taxa de ocupação 
 

Churrasqueira  Coberta  
13 e 14  

Churrasqueira  Coberta  
15 e 16 

Possibilidade de reserva antecipada junto à 
Central de Locações, ou Secretaria 
Administrativa ou na Portaria da Ponte. 

Caso não estejam reservadas, sua ocupação 
será por ordem de chegada  na Portaria da 
Ponte, a partir das 8 horas , mediante a 
assinatura de autorização para a cobrança em 
DOC de mensalidade  

É vedada a locação das  churrasqueiras 15 e 16 
simultaneamente  pelo mesmo associado 

R$ 65,00 

Em caso de cancelamento da 
reserva, o pagamento do valor de 
sessenta e cinco reais   (R$ 65,00), 

será mantido independente do uso. 

Churrasqueira  Coberta e 
Fechada da Ilha  

A reserva pode ser realizada junto à Central de 
Locações que atende de Segunda à Sexta-feira 
das 9h às 18h. 

Prazo máximo para reserva é de 30 dias, e 
somente será efetivada mediante o pagamento 
da taxa correspondente. 

Caso não estejam reservadas, sua ocupação 
será por ordem de chegada  na Portaria da 
Ponte, a partir das 8 horas , mediante a 
assinatura de autorização para a cobrança em 
DOC de mensalidade  

R$ 80,00 

Em caso de cancelamento da 
reserva, o pagamento do valor de 

oitenta e reais  (R$ 80,00), será 
mantido independente do uso. 

Churrasqueira do Snipe 

Uso EXCLUSIVO para as flotilhas e Escola de 
Vela. 

A reserva deve ser realizada junto à Central de 
Locações que atende de Segunda à Sexta-feira 
das 9h às 18h. 

 
Sem taxa de ocupação 

 

 


