REGULAMENTO DE OPERAÇÕES NÁUTICAS DO
SLIM - SISTEMA DE LAZER INTEGRADO MOMENTUM

1. A entrada e saída de embarcações - inclusive pranchas e respectivas carretas - das
dependências do Clube, serão obrigatoriamente registradas em ficha de controle, na Secretaria.
Parágrafo Único - A entrada e estadia de embarcação só serão permitidas quando a mesma
pertencer a associado e estiver registrada na Capitania dos Portos, salvo a ocorrência de
eventos esportivos ou festividades.
2. A descida de embarcações pelas rampas será feita em ordem sequencial dos pedidos no
quadro, e a sua subida de acordo com as solicitações e chegada das referidas embarcações.
Parágrafo Primeiro – A descida e subida da embarcação deverão ser feitas exclusivamente
por veículo do SLIM, quando este dispuser do serviço.
Parágrafo Segundo - Gozarão, todavia, de prioridade na operação de descida e/ou subida:
a) as embarcações avariadas, em perigo ou destinadas à prestação de auxílio;
b) as embarcações à vela, em caso de vento forte.
3. Por motivo de segurança é terminantemente proibido:
a) a permanência de pessoas a bordo, durante as operações de subida e descida das
embarcações;
b) reabastecer ou acionar o motor ou sistema elétrico da embarcação, dentro e nas
proximidades do pátio de estacionamento ou dos hangares;
c) a entrada de veículos no hangar, exceto para carga ou descarga de objetos pesados, a
critério do encarregado da área;
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d) a execução de serviços de solda ou de qualquer outro que envolva fogo, faísca elétrica ou
implique em perigo de incêndio, tanto dentro quanto nas proximidades do pátio de
estacionamento e dos hangares;
e) brincar na área do pátio de estacionamento e dos hangares;
f) entregar embarcações a pessoa não habilitada;
g) sair ou chegar esquiando na praia ou pontões do Clube;
h) a permanência de barcos optmist e de pranchas à vela nos pontões do Clube.
4. A velocidade máxima permitida na proximidade dos pontões é de 5 Km/h.

5. Em vista das características do sistema de embarque e desembarque, não serão retiradas
da água embarcações maiores de 23' (vinte e três pés). A Diretoria poderá, a seu critério e
desde que haja razões suficientes, admitir exceções.

6. O proprietário de embarcação é responsável pelo pagamento dos serviços náuticos
prestados e pelos danos por ela causados ao patrimônio do Clube e de seus associados.

Parágrafo Único - Para os efeitos deste artigo, será considerado proprietário aquele em cujo
nome a embarcação constar na Secretaria do Clube.

7. As rodas das carretas da embarcação deverão, na área de contato com solo, ser revestidas
de borracha ou material análogo.

Parágrafo Único - As carretas com mais de 2 rodas deverão estar equipadas com rodas
móveis para que possam ser comodamente manobradas.

8. A cobertura de seguro das embarcações de qualquer tipo ou ordem, bem como de seus
acessórios e complementos, quando não formalmente contratada com o Clube, é de exclusiva
responsabilidade dos associados, seus proprietários, que devem providenciar diretamente
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junto às sociedades Corretoras e Cias. Seguradoras, a cobertura que desejarem. Desta forma,
o Clube se exime da responsabilidade, seja de cobertura de seguros, seja de indenização por
eventuais riscos, danos, avarias e perdas, provocados nas embarcações dos associados.

9. Os infratores deste Regulamento estão sujeitos às penalidades previstas no Estatuto Social.
SLIM – Sistema de Lazer Integrado Momentum
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