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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES NÁUTICAS 
 

 

Art. 1º - Objetiva este Regulamento, criado em conformidade com o disposto no artigo 53, incisos X, XVII, 
XX e XXXII, do Estatuto Social, estabelecer as regras para o uso das dependências da Náutica da Asbac 
Brasília por associados e usuários proprietários de embarcações. 
 
Art. 2º - A atividade, subordinada à Gerência Operacional, poderá contar com a colaboração de um 
Representante para assuntos náuticos, nomeado pelo Presidente Executivo dentre os associados efetivos 
proprietários de embarcação confiada à guarda da Asbac Brasília. 
 
Parágrafo Único – Caberá ao associado escolhido representar o corpo de associados e usuários das 
dependências da náutica, propondo ao Gerente Operacional medidas que visem ao melhor funcionamento 
da atividade, obedecido ao disposto neste Regulamento. 
 

Das Dependências da Náutica 
 
Art. 3º - As dependências da náutica, observadas as normas estabelecidas no presente Regulamento e no 
"Regulamento para o Tráfego Marítimo" da Delegacia dos Portos e Costas do Ministério da Marinha, 
destinam-se a: 
 
I - guarda, subida e descida, pela rampa, de embarcações de propriedade da ASBAC e de seus 
associados e usuários; 
 
II - atracação provisória, para embarque e desembarque, ao longo do píer; 
 
III – atracação provisória ao longo do píer e estacionamento no pátio externo para a execução de serviços 
de limpeza, manutenção e pequenos reparos. 
 
Art. 4° - Consideram-se dependências da náutica: 
 
I - a garagem de barcos, o pátio externo e a área lateral entre a pista e a garagem de barcos; 
 
II – a rampa de entrada e saída das embarcações, bem assim a área atualmente ocupada pelo remo e 
pelos banheiros masculino/feminino contíguo; 
 
III – a superfície do lago compreendida na extensão de toda a orla, limitada aquela ao campo de ação da 
Asbac Brasília, incluindo os Píers existentes e os que vierem a ser construídos. 
 
Parágrafo Único – A Asbac Brasília reserva-se o direito de ampliar ou reduzir a área destinada à náutica, 
bem assim o de transferir as embarcações para outros locais, não implicando essa transferência, 
necessariamente, em aumento do número de vagas. 

 

Das Embarcações/Equipamentos da Associação 
 
Art. 5º - A Associação manterá na área da náutica embarcações e veículos de sua propriedade, com 
vistas ao atendimento das seguintes situações: 
 
I - facilitar os serviços de seus empregados; 
 
II - prestar assistência e socorro aos associados e suas embarcações; 

III - dar suporte a eventos náuticos. 
 
Art. 6º - As embarcações e demais veículos de apoio da Associação só poderão ser conduzidos por 
empregados desta, devidamente credenciados e regularmente habilitados ou, em caso de impedimento 
destes, por pessoas expressamente autorizadas pela Gerência Operacional, desde que também 
devidamente habilitadas. 
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Das Vagas para Embarcações 
 

Art. 7º – Havendo espaço disponível, a Associação poderá alugar aos seus associados e usuários em dia 
com suas obrigações sociais, vagas situadas nas dependências da náutica, para a guarda de 
embarcações e motores de popa, mediante a assinatura de contrato específico. 
 

§ 1º - As vagas são concedidas em caráter pessoal e intransferível e, pela sua utilização, será cobrada 
taxa mensal, definida em Portaria editada pela Presidência Executiva, de acordo com a localização da 
vaga, da modalidade/tipo e tamanho da embarcação a ser acomodada. 
 
§ 2º – As vagas não possuem numeração e nem localização fixa em virtude da diversidade de tamanho 
das embarcações. 
 
§ 3º - A quantidade de vagas disponíveis, a distribuição de novas vagas que forem criadas e a 
redistribuição das vagas existentes será feita pela Gerência Operacional, respeitadas, sempre, a 
disponibilidade de espaço e a ordem de inscrição nas respectivas filas de espera, feitas na Secretaria do 
Clube. 
 
§ 4º - As vagas internas ou cobertas destinam-se a embarcações de até 24 pés. 
 
§ 5º – Os ocupantes de vagas externas terão preferência na ocupação das vagas internas que forem 
disponibilizadas, respeitada a fila de espera específica e a compatibilidade do tamanho da embarcação 
com a vaga existente. 
 
§ 6º - A Secretaria do Clube manterá controle rigoroso das filas de espera, do registro e da situação de 
cada embarcação sob a guarda da Náutica, enviando cópia dos documentos para o encarregado da 
Náutica, que organizará arquivo próprio nas dependências da garagem de barcos, para fins de consulta e 
constituição de prova de regularidade junto às autoridades marítimas. 
 

Art. 8º – A ocupação de vaga na náutica dar-se-á após autorização da Gerência Operacional, da 
assinatura de “Termo de Autorização de Uso” e do registro da embarcação na Secretaria do Clube, 
mediante a apresentação do formulário de “CADASTRO DE EMBARCAÇÃO” devidamente preenchido e 
acompanhado dos seguintes documentos: 
 

1) cópia do documento de Identidade; 
 

2) cópia da Habilitação para conduzir a embarcação a ser registrada, emitida por autoridade 
competente; 

 
3) cópia do documento de Registro e ou Certificado de Propriedade da embarcação em seu nome, 

registrado na Capitania dos Portos ou órgãos subordinados, quando exigido pela legislação em 
vigor; 

 
4) comprovante de propriedade da embarcação/motor de popa; 

 
5) Seguro Obrigatório da embarcação, quando exigido pela legislação; 

 
6) Termo de Autorização de Uso devidamente assinado; 

 
7) Declaração de que tem conhecimento deste Regulamento e das normas da Capitania dos Portos e 

concorda em respeitar e fazer cumprir ambos os dispositivos, para o bom funcionamento da Náutica 
da Asbac Brasília. 

 
§ 1º – Cumpridas as formalidades acima, o clube colocará à disposição do associado, a partir da data do 
registro, uma vaga adequada para a guarda da sua embarcação/motor de popa. 
 
§ 2º - Havendo disponibilidade e se for do interesse do associado/usuário, poderá também ser alugado 
armário na garagem de barcos, mediante o pagamento de taxa adicional. 
 
§ 3º - O associado/usuário fica obrigado a manter toda a documentação pessoal e da embarcação em 
ordem e atualizada de acordo com as normas que regulam a circulação de embarcações. 
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§ 4º - A Asbac reserva-se o direito de organizar, ordenar e remanejar as embarcações que se encontram 
em suas instalações, seja em vaga molhada, seja no pátio externo ou na garagem coberta, visto que não 
há local privativo para atracação, fundeio, amarração ou estacionamento de embarcações, respeitando 
sempre o tipo de vaga contratada pelo associado. 
 
§ 5º - As embarcações, protegidas por capa, observarão modelo padrão, com preferência para a cor azul, 
não sendo permitido o uso de capas rasgadas, desbotadas ou danificadas pela ação do tempo. 
 

Art. 9º - O associado/usuário proprietário de embarcação sob a guarda da Asbac Brasília, perde o direito à 
vaga nas seguintes situações: 
 

I - Atraso no pagamento das mensalidades sociais por período superior a 3 (três) meses; 
 

II - Atraso no pagamento das taxas de uso da náutica por período superior a 3 (três) 

meses;  

III – Não observância do disposto no § 5º do art. 8º deste Regulamento; 
 
IV - Venda da embarcação a terceiro, associado ou não ao clube, exceto se adquirir outra e efetuar seu 
registro na Associação dentro do prazo de 60 (sessenta) dias; 
 

IV - Descumprimento de normas estabelecidas neste Regulamento;  

V – Perder a condição de associado da Asbac Brasília. 

§ 1º - A perda do direito à vaga não isenta o usuário do pagamento de taxas vencidas. 
 
§ 2º - Em caso de perda da vaga o associado/usuário deverá promover, de imediato, a desocupação da 
vaga e/ou do armário a sua disposição, com a consequente remoção da embarcação, bens e pertences 
que se encontrarem no local e mudança da fechadura do armário, se for o caso, conforme compromisso 
assumido no "TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO" assinado por ocasião da ocupação da vaga. 
 
§ 3º – Caso não faça a remoção voluntariamente, esta será feita por pessoas credenciadas pela Asbac, na 
presença de duas testemunhas, lavrando-se termo, do qual constarão os bens e pertences do 
associado/usuário encontrados na embarcação e no armário, correndo as despesas decorrentes da 
remoção por conta do associado/usuário. 
 
§ 4º – A Associação manterá a guarda da embarcação e dos bens encontrados pelo prazo de 1 (um) mês,  
que permanecerão em depósito à disposição do associado/usuário, continuando assim a ser devedor 
pelos dias que continuar em depósito. 
 
§ 5º - Caso o associado/usuário, por ação ou omissão, não venha retirar a sua embarcação e seus bens e 
pertences no prazo acima, a Asbac poderá dar-lhes a destinação que melhor lhe aprouver, sem que o 
associado/usuário tenha direito a qualquer reclamação ou reivindicação, considerando que ao assinar o 
Termo de Uso o associado/usuário outorga à Asbac, tácita e expressamente, poderes amplos e 
irrevogáveis para alienar tais bens pelo melhor preço, cabendo-lhe receber eventual remanescente depois 
de quitado seu débito. 
 

Art. 10 - O associado/usuário que perder o direito à vaga e não remover a embarcação do Clube terá a 
mesma declarada em situação irregular. 
 

Art. 11 - O proprietário de embarcação em situação irregular será convocado, por carta ou edital, e terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para regularizar sua situação, sendo que, vencido o prazo, fica a ASBAC 
autorizada a enviar oficio à Capitania dos Portos informando a situação de “embarcação abandonada” e, 
se for o caso, solicitar a sua imediata retirada das dependências da náutica da Asbac. 
 

Art. 12 - A venda da embarcação ou sua retirada definitiva da Associação deve ser comunicada por escrito 
à Secretaria do Clube, ficando o associado/usuário obrigado a quitar antecipadamente todas as taxas 
devidas para uso da vaga e do armário, se for o caso. 
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Parágrafo Único - Mesmo após a comunicação da venda o associado/usuário continuará responsável 
pela embarcação perante a Associação e pelo pagamento das taxas mensais até a sua retirada definitiva 
das dependências da Asbac. 
 

Art. 13 – O associado/usuário que vender sua embarcação terá assegurado o direito a uma vaga similar à 
anteriormente utilizada, desde que atendidas as seguintes condições: 
 

I - Cadastre outra embarcação em até 60 (dias) após a comunicação da venda ou retirada da embarcação 
antiga; 
 

II - A nova embarcação seja compatível com a vaga antiga e seja devidamente registrada na Asbac na 
forma deste Regulamento; 
 

III - Pague as mensalidades correspondentes ao período citado, independentemente de estar ocupando ou 
não a vaga. 
 
§ 1º – Caso a nova embarcação seja de tipo e tamanho diferente, a sua guarda na Asbac ficará 
condicionada à existência de vaga compatível. 
 
§ 2º - Não existindo a vaga pleiteada, o associado deverá inscrever-se na lista de espera junto à 
Secretaria do Clube, tendo, neste caso, preferência sobre os demais para a ocupação de novas vagas que 
venham a ser disponibilizadas. 
 
§ 3º - O associado/usuário que não substituir a embarcação vendida no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias ou deixar de efetuar o pagamento das mensalidades neste período, perderá o direito à reutilização da 
vaga anteriormente ocupada. 
 
§ 4º - Ocorrendo a situação descrita no § 3º acima, o associado/usuário deverá inscrever-se na lista de 
espera, respeitando a ordem de preferência dos outros interessados já eventualmente inscritos. 
 

Art. 14 – Na hipótese de o associado/usuário não desejar mais manter a sua vaga, esta será 
disponibilizada aos associados inscritos na lista de espera, obedecida a ordem de preferência. 
 

Da Utilização dos Armários 
 

Art. 15 - Os armários existentes na garagem de barcos são de uso exclusivo dos associados/usuários 
proprietários de embarcação confiada à guarda da Associação e, em hipótese alguma, será disponibilizado 
mais de um armário por proprietário de embarcação. 
 

§ 1º - A utilização de armário implicará em cobrança de taxa adicional, que será fixada pela Presidência 
Executiva. 
 
§ 2º – O armário deve permanecer sempre trancado e a guarda das chaves confiada única exclusivamente 
ao ocupante, que responde pela sua limpeza e conservação, bem assim pela reparação de quaisquer 
danos porventura causados ao bem locado. 
 
§ 3º - Em caso de extravio ou perda da chave o fato deverá ser comunicado imediatamente ao 
Encarregado da Náutica, com vistas à adoção das providências cabíveis para resguardar os bens 
depositados em seu interior, isentando-se a Asbac de qualquer responsabilidade se não cumprida esta 
condição. 
 
§ 4º - As despesas decorrentes da confecção de novas chaves e da substituição de fechaduras ou 
cadeados são de responsabilidade do ocupante. 
 

Art. 16 - Os armários devem ser utilizados exclusivamente para guarda de objetos de uso pessoal, 
material náutico e equipamentos necessários à operação e manutenção de embarcações. 
 

Art. 17 – O associado/usuário não poderá guardar na sua embarcação e/ou armário locado produtos 
perigosos ou materiais inflamáveis, inclusive combustível, sob pena de ser responsabilizado civil e 
penalmente pelos danos que possam causar à Associação ou a terceiros. 
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Art. 18 - Caso o associado/usuário venda sua embarcação, terá prazo de 60 (sessenta) dias para 
desocupar o armário, salvo se registrar outra embarcação na forma deste Regulamento. 
 

Parágrafo Único – A partir do vencimento do prazo estipulado neste artigo e não havendo a substituição 
da embarcação vendida, a Asbac exigirá, de imediato, a desocupação do armário e a devolução das 
chaves. 
 

Art. 19 - A Asbac reserva-se ao direito de cancelar a permissão de uso do armário a qualquer tempo, na 
hipótese de desrespeito a algum item deste Regulamento. 
 

Parágrafo Único – Considerando que a utilização do armário está diretamente vinculada ao uso de vaga 
para embarcação, aplicam-se a aquele, no tocante à ocupação, as mesmas regras estabelecidas neste 
Regulamento para a manutenção de vagas para embarcação. 
 

Do Funcionamento das Instalações Náuticas 
 

Art. 20 - Todos os associados/usuários da Asbac Brasília em dia com as suas obrigações sociais podem 
candidatar-se à utilização das dependências da Náutica para o fim a que se destinam, respeitadas as 
condições estabelecidas neste Regulamento. 
 

§ 1º – É proibida a permanência, nas dependências náuticas, de embarcações para fins residenciais ou 
comerciais. 
 
§ 2º - As embarcações só poderão estacionar na área da Náutica, quando possuírem carretas de encalhe 
adequadas e em perfeito estado de funcionamento, com engate adequado e rodas de borracha, de forma 
a evitar danos ao guincho, ao trator de reboque e ao piso da área. 
 
§ 3º – Quaisquer problemas de dirigibilidade ou conservação da carreta implicam na proibição de 
deslocamento da embarcação, até que sejam sanados. 
 

Art. 21 - As manobras de subida e descida de embarcação pela rampa devem ser realizadas por meio de 
guincho, trator ou equipamento adequado, e somente operados por empregados da Associação 
devidamente treinados. 
 

§ 1º – O proprietário de embarcação que insistir em manobrar a sua embarcação sem a presença de 
número suficiente de empregados da náutica ou equipamentos para uma operação segura, assume toda a 
responsabilidade por eventuais acidentes causados a sua embarcação ou a embarcações de terceiros em 
decorrência da manobra realizada. 
 
§ 2º – Isentam-se destas exigências, os monotipos, as pranchas a vela ou qualquer outra embarcação que 
possa ser colocada na água, manualmente, sem auxílio de equipamentos. 
 

Art. 22 - O horário de funcionamento da área Náutica é de 09h00min as 18h00min, de terça-feira a sexta-
feira e, aos sábados, domingos e feriados, de 09h00min as 21h00min, ficando fechada às segundas feiras, 
exceto feriados, quando então ficará fechada no primeiro dia útil seguinte. 
 

Parágrafo Único – Nos dias em que houver grande movimentação, o encarregado da náutica pode 
solicitar aos navegadores que cheguem até uma hora mais cedo, para que a subida das embarcações seja 
feita ainda dentro do horário de expediente, evitando-se assim que embarcações tenham que pernoitar na 
água. 
 

Art. 23 - Somente o proprietário, ou pessoa expressamente autorizada por este, devidamente identificada, 
poderá solicitar a colocação da embarcação na água, na ordem dos pedidos existentes, que podem ser 
feitos pessoalmente ou por telefone, diretamente ao encarregado da náutica ou empregados autorizados. 
 

§ 1º – O proprietário de embarcação se obriga a portar todos os documentos exigidos em lei e mantê-los 
sempre atualizados e em boa ordem. 
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§ 2º - Caso o proprietário de uma embarcação ou seu preposto insista em colocá-la na água sem estar 
com todos os documentos regularizados, correm por conta deste os custos decorrentes de eventuais 
apreensões, multas ou quaisquer outras penalidades impostas pelas autoridades marítimas. 
 
§ 3º – Não serão colocadas na água embarcações cujos proprietários estejam em débito de qualquer 
ordem perante a Asbac. 
 

Art. 24 – O proprietário da embarcação poderá autorizar outras pessoas, associadas ou não, a sair com 
sua embarcação sem a sua presença, durante o horário normal de funcionamento da náutica, mediante o 
preenchimento, junto à Secretaria, de “AUTORIZAÇÃO PARA NAVEGAR”, com prazo de validade de até 
30 (trinta) dias. 
 

Parágrafo Único - Quando a “AUTORIZAÇÃO PARA NAVEGAR” for emitida em nome de não sócio, este 
será considerado convidado e deverá apresentar também o convite náutico, na forma das disposições 
contidas neste Regulamento no tocante ao ingresso de convidados. 
 

Art. 25 - A colocação ou retirada das embarcações na água será feita por ordem de solicitação, exceto 
nos dias de regata, quando os barcos participantes terão prioridade na descida. 
 

Art. 26 – Para a entrada ou saída de embarcações das dependências da Asbac pela água ou por via 
terrestre, assim como de qualquer equipamento náutico sob a guarda da Associação, o associado/usuário 
deve estar quite com suas obrigações sociais e solicitar à Secretaria do Clube “AUTORIZAÇÃO DE 
ENTRADA/SAÍDA DE EMBARCAÇÃO”, que será entregue na portaria para fins de controle. 
 

Parágrafo Único - A embarcação só poderá ser retirada da área da Náutica, por terra ou água, por seu 
proprietário ou preposto expressamente autorizado, retendo o clube o original desta autorização ou 
procuração. 
 

Art. 27 - Não é permitido o tráfego ou estacionamento de veículos automotores particulares no pátio da 
náutica, exceto para embarque/desembarque de passageiros com dificuldade de locomoção; entrada ou 
saída de embarcação por terra; e carga/descarga de material e equipamentos pesados. 
 

Parágrafo Único – O acesso nas situações previstas no caput deste artigo será sempre acompanhado por 
segurança do clube, podendo o veículo permanecer no local apenas pelo tempo necessário para a 
operação solicitada. 
 

Art. 28 – Qualquer associado/usuário, mesmo não possuindo vaga, poderá usufruir das facilidades 
oferecidas pela Náutica para descida e subida de embarcação dentro dos horários normais de 
funcionamento, desde que cumpridas as exigências referentes à documentação da embarcação e do 
condutor e as determinações deste Regulamento, no que couber. 
 

§ 1º – Para a utilização dos serviços de que trata este artigo será cobrada do proprietário da embarcação 
visitante taxa diária pelo uso da rampa, do píer e dos equipamentos necessários para movimentar a 
embarcação na descida/subida. 
 
§ 2º – A embarcação nesta situação não poderá pernoitar nas dependências da Náutica, seja no pátio, na 
garagem ou na água, e para o seu ingresso/retirada deverão ser cumpridas as formalidades de que trata o 
art. 26 deste Regulamento. 
 
§ 3º - A Asbac reserva-se o direito de solicitar, a qualquer tempo, a retirada da embarcação visitante de 
suas dependências, ficando isenta de responsabilidade sobre qualquer dano ou furto que a mesma venha 
a sofrer quando não deixada sob a sua guarda na forma regulamentar, além de tomar as medidas cabíveis 
na forma do art. 11 deste Regulamento. 
 

Art. 29 - Embarcações visitantes poderão atracar temporariamente no Píer da Asbac, mediante o 
pagamento de taxa de permanência, conforme previsto neste Regulamento. 
 

§ 1º - A partir das 24 horas da atracação ou estacionamento da embarcação visitante, seu proprietário 
deverá efetuar caução no valor correspondente a uma semana de taxa de permanência. 
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§ 2º - Transcorridos 7 (sete) dias da atracação, seu proprietário deverá efetuar a complementação da 
caução, no valor correspondente a 30 (trinta) dias da taxa de permanência. 
 

Art. 30 - A atracação nos cais e estacionamento nos pátios de quaisquer embarcações, de propriedade ou 
não de associados, será permitida de acordo com a conveniência do clube, devendo ser retiradas ou 
deslocadas imediatamente pelos tripulantes ou funcionários do Clube entre cais, pátios e poitas, sempre 
que solicitado pela Gerência Operacional. 
 

§ 1º - As embarcações de visitantes, atracadas nas dependências da ASBAC, não poderão permanecer no 
mesmo local por mais de trinta dias, consecutivos ou não, considerado o período de 1 (um) ano. 
 
§ 2º - Não será permitida a atracação de embarcações com dimensões ou restrições de manobra em 
locais que, a critério da Gerência Operacional, prejudiquem o acesso e atracação de outras embarcações, 
a realização de serviços, bem como a visibilidade e as características paisagísticas do local. 
 

Art. 31 – A navegação no período noturno e/ou fora do horário de funcionamento da Náutica, somente 
será autorizada quando o associado/usuário solicitar antecipadamente ao responsável pelo setor da 
náutica a colocação da sua embarcação na água, dentro do horário normal do expediente, e preencher, na 
Secretaria do Clube, formulário de autorização para „NAVEGAÇÃO DE EMBARCAÇÃO APÓS O  
HORÁRIO DE EXPEDIENTE‟. 
 

§ 1º – O horário para a saída de embarcação do píer da Náutica, no período noturno, será até às 
23h30min e deverá ser acompanhada por segurança do Clube. 
 
§ 2º - O retorno desta embarcação não terá horário definido, mas o navegador terá que comunicar à 
Portaria Social a sua chegada, para que seja acompanhada por segurança de plantão. 
 
§ 3º – O navegador que atracar a sua embarcação no píer da Asbac fora do horário de funcionamento 
normal da Náutica, deverá verificar com cuidado as amarrações, as posições das defensas e a segurança 
da atracação de sua embarcação, não se responsabilizando a Asbac por danos causados a terceiros ou a 
própria embarcação, decorrentes de acidentes causados por amarrações inadequadas ou causas naturais, 
tais como vendavais, raios, chuvas intensas, enchentes etc. 
 
§ 4º - A embarcação que pernoitar na água e tiver direito a vaga no pátio ou na garagem de barcos, 
deverá ser içada para a sua vaga no próximo horário de funcionamento da Náutica. 
 
§ 5º – O associado/usuário que chegar fora do horário de funcionamento da Náutica e não conseguir 
estacionar sua embarcação no píer da Asbac, tendo que deixá-la em outras marinas, poderá solicitar a 
utilização de embarcação de propriedade da Asbac para o transporte até o local onde se encontra a sua 
embarcação. 
 
§ 6º – O transporte de que trata o parágrafo anterior dependerá da disponibilidade de embarcação da 
Asbac e de pessoal autorizado para conduzi-la, somente podendo ser feito durante o horário normal de 
expediente da Náutica, mediante o pagamento de taxa de serviço estipulada pela Executiva. 
 

Art. 32 - Não será autorizada a entrada/saída de embarcação ou equipamentos na garagem coberta fora 
do horário normal de funcionamento da Náutica, a não ser em caso de comprovada emergência ou com a 
finalidade de proteger os mesmos de eventuais danos que possam vir a ser causados em decorrência de 
enchentes, incêndios ou outras causas imprevisíveis. 
 

Art. 33 - A embarcação regularmente guardada em vaga molhada pode ser içada para o pátio para 
reparos e lavagem de casco, desde que exista carreta adequada para esta operação, devendo retornar à 
sua vaga na água assim que concluído o serviço. 
 

Art. 34 - As carretas das embarcações com vaga molhada não podem permanecer no pátio da Náutica, 
sendo permitida, no entanto, a sua permanência nas dependências do Clube, em área especificamente 
determinada e sob total responsabilidade dos proprietários. 
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Art. 35 – O tempo de permanência de embarcações de associados, usuários e ou visitantes no Píer de 
embarque/desembarque deve ser o menor possível, limitado ao estritamente necessário para carga e 
descarga de materiais e/ou de passageiros. 
 

§ 1º – As embarcações visitantes e as que forem permanecer por mais tempo na água junto à área da 
Náutica, devem atracar preferencialmente ao longo do Píer contíguo ao prédio do Salão Social ou ancorar 
um pouco mais afastado da margem, de modo a deixar o local livre para embarque e desembarque de 
passageiros e a não dificultar o acesso à rampa de subida/descida. 
 
§ 2º – Por motivo de segurança, não serão permitidos o abastecimento e o aquecimento do motor da 
embarcação no píer de embarque/desembarque, os quais poderão ser feitos em terra firme ou na rampa 
de subida/descida. 
 

Dos Serviços de Manutenção e Lavagem 
 

Art. 36 – O associado/usuário poderá realizar serviços de manutenção, pintura, lavagem, mecânica etc., 
em espaço especificamente designado para tal fim, exclusivamente em embarcação de sua propriedade, 
devidamente cadastrada na Náutica, utilizando mão de obra de terceiros ou de empregados da Asbac, 
eximindo-se esta de responsabilidade pela qualidade e/ou garantia dos serviços prestados. 
 

§ 1º - O ingresso de terceiros para a realização de serviços em embarcações deverá ser previamente 
autorizado, mediante o preenchimento de "FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", emitida pela 
Secretaria do Clube e apresentada na portaria, com cópia para o Encarregado da Náutica. 
 
§ 2º - O acesso para a realização dos serviços de que trata este artigo se dará de terça a sexta-feira, em 
horário normal de funcionamento da Náutica e, excepcionalmente, nos finais de semana e feriados, para 
reparos de comprovada emergência. 
 
§ 3º - Qualquer serviço realizado por terceiros nas dependências da Náutica é de inteira responsabilidade 
do proprietário, não cumprindo à Asbac supervisiona-lo ou responder pela má execução deste. 
 
§ 4º – Os empregados da Asbac somente poderão realizar serviços de manutenção e lavagem das 
embarcações de associados/usuários fora do horário de trabalho. 
 

Art. 37 - O associado/usuário que não tiver vaga na náutica poderá efetuar reparos ou serviços em 
embarcação de sua propriedade, mediante autorização prévia da Gerência Operacional e preenchimento, 
junto à Secretaria, dos formulários de “AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA/SAÍDA DE EMBARCAÇÃO” e 
“FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, assumindo total responsabilidade pela embarcação e pelos 
serviços a serem executados. 
 

§ 1º – O prazo máximo para a permanência da embarcação visitante nas dependências da ASBAC para a 
realização dos serviços será de até 7 (sete) dias, mediante o pagamento de taxa diária estipulada pela 
Presidência Executiva. 
 
§ 2º – Caso o prazo fixado no parágrafo anterior seja ultrapassado, o proprietário da embarcação fica 
obrigado ao pagamento de taxa de uso correspondente a mensalidade de embarcação de porte similar, 
com os seguintes acréscimos: 2 (duas) vezes o valor da taxa para os primeiros 30 (trinta) dias de 
permanência; 3 (três) vezes o valor da taxa para o segundo mês de permanência; 4 (quatro) vezes o valor 
da taxa para o terceiro mês de permanência, dobrando-se o valor a cada mês adicional (8 para o quarto 
mês, 16 para o quinto mês, e assim por diante). 
 

Do Ingresso de Convidados 
 

Art. 38 – Para o ingresso de convidados nos horários normais de funcionamento da Náutica o 
associado/usuário deverá retirar na Secretaria do Clube o “CONVITE NÁUTICO”, exclusivo para saída em 
embarcação de sua propriedade, ficando o número de passageiros limitado à capacidade máxima 
declarada para a embarcação. 
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§ 1º – O convite náutico dará acesso ao convidado, única e exclusivamente, às dependências da Náutica 
e, excepcionalmente, aos bares, restaurantes e sanitários, no horário normal de funcionamento do Clube. 
 
§ 2º – A exemplo do que ocorre com a emissão de convites individuais para a utilização do clube, a Asbac 
se reserva o direito de limitar o número de convites náuticos anuais, cobrando uma taxa por convite que 
exceder o limite estabelecido. 
 
§ 3º - O associado/usuário assume total responsabilidade pela conduta inadequada ou por danos 
causados à Associação ou a terceiros por seus convidados e acompanhantes, sujeitando-se às 
penalidades previstas no Estatuto Social e no Regimento Interno. 
 
§ 4º – A Asbac reserva-se o direito de não permitir o acesso de pessoas que tenham demonstrado 
comportamento incompatível com os padrões éticos e morais exigidos pelo corpo social. 
 

Art. 39 - Para o ingresso de convidados fora do horário de funcionamento normal da Náutica, e em dias 
em que a Associação estiver fechada, o associado/usuário deve retirar o convite náutico antecipadamente, 
exigível mesmo quando for navegar em período noturno, observado o disposto no art. 31 deste 
Regulamento. 
 

Das Taxas 
 

Art. 40 - As taxas mensais devidas pela utilização das vagas para embarcações regularmente registradas 
no Clube levarão em conta o tamanho da embarcação, medido em pés, e a localização das mesmas. 
 

§ 1º - O valor das taxas será fixado pela Presidência Executiva e divulgado em tabela afixada na 
Secretaria do Clube e nas dependências da Náutica. 
 
§ 2º – Não haverá distinção de preço entre as embarcações que ocupem a mesma área física e possuam 
características semelhantes. 
 
§ 3º – A Asbac poderá reajustar a tabela a qualquer tempo, a fim de manter a compatibilidade com os 
preços oferecidos no mercado ou em razão de melhorias nos serviços e nas instalações da Náutica. 
 

Art. 41 - A taxa de uso deverá ser paga pelo associado/usuário até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, a 
contar do período inicial, sob pena de perda da sua vaga, a teor do que estabelecem os arts. 9º e 10 deste 
Regulamento. 
 

Art. 42 - As taxas em atraso serão acrescidas de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês ou fração, conforme a legislação em vigor, sem prejuízo das demais cominações 
previstas neste Regulamento, no Regimento Interno e no Estatuto Social da Asbac. 
 

Art. 43 - A utilização das dependências e serviços da Náutica, em caráter permanente ou temporário, 
implicará, ainda, no pagamento das taxas de uso de armário; de serviços e utilidades e de permanência. 
 

§ 1º - A taxa de permanência a que se refere este artigo será cobrada de associados que não possuem 
vaga na náutica ou de não associados, no caso de atracação no cais ou estacionamento no pátio por 
período não superior a 30 (trinta) dias, mediante autorização expressa da Presidência Executiva. 
 
§ 2º - Nos casos de ligação de água e luz no cais ou pátio, as taxas serão acrescidas de 50% (cinquenta 
por cento). 
 

Art. 44 – O não pagamento da taxa de permanência implicará na retirada imediata da embarcação das 
dependências da náutica, sujeitando-se o infrator, se associado/usuário, às penalidades previstas neste 
Regulamento, no Regimento Interno e no Estatuto Social, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis 
para o ressarcimento dos débitos e comunicação às autoridades portuárias da conduta irregular do 
proprietário da embarcação. 
 

Parágrafo Único – Não sendo o proprietário da embarcação associado, a Asbac adotará as medidas 
judiciais cabíveis para a cobrança do débito e comunicará às autoridades portuárias a conduta irregular do 
proprietário da embarcação. 
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Da Segurança 
 

Art. 45 - Para todos os tipos de embarcação, a velocidade máxima para entrar ou sair da área Náutica é 
de 2 (dois) nós, aproximadamente 3,7 Km/h. 
 

Art. 46 - É dever de todos, ao ouvirem algum pedido ou sinal sonoro de socorro ou presenciarem algum 
acidente ou situação de emergência, envidar todos os esforços para a salvaguarda da vida humana. 
 

Art. 47 - Em situação de emergência, na falta de embarcação própria adequada, a Asbac poderá lançar 
mão de qualquer embarcação disponível para prestar socorro, inclusive embarcações de 
associados/usuários, neste caso, sem necessidade de autorização prévia e sob sua inteira 
responsabilidade. 
 

Art. 48 - No caso de atendimento a embarcação fora dos limites da área Náutica, seja por falha mecânica 
ou falta de combustível, a Associação poderá efetuar a cobrança de taxa de atendimento/reboque, na 
forma de tabela editada pela Presidência Executiva. 
 

Art. 49 - O proprietário da embarcação deve manter cabos condizentes com o peso do barco e em perfeito 
estado de conservação, a fim de evitar acidentes quando da descida ou subida pela rampa, bem como 
defensas nas mesmas condições e em número suficiente para atracação segura. 
 

Parágrafo Único – A inobservância do disposto neste artigo isenta a Associação de qualquer 
responsabilidade, no tocante a eventuais danos ou acidentes no manuseio da embarcação. 
 

Art. 50 - Emitida a autorização de uso de vaga da Náutica, o proprietário de embarcação concorda, 
automaticamente, com o rateio dos custos do seguro coletivo contratado pela Asbac, mediante pagamento 
de quota parte, calculada proporcionalmente ao número e valor estimado das embarcações registradas. 
 

Parágrafo Único – Os usuários da náutica poderão, a qualquer tempo, consultar os valores segurados, a 
cobertura e as franquias estipuladas na apólice de seguro coletivo, não podendo posteriormente alegar 
desconhecimento e nem exigir qualquer indenização por sinistros, furtos ou roubos não cobertos pela 
apólice contratada pela Asbac. 
 

Art. 51 – Independente da apólice coletiva contrata pela Asbac, caso seja de seu interesse, o proprietário 
da embarcação poderá contratar, a sua livre escolha e custeio, seguro específico para a sua embarcação, 
com as coberturas e franquias adicionais desejadas, não cabendo à Asbac qualquer coobrigação ou 
participação no custo da apólice contratada nestas condições. 
 

Parágrafo Único – No caso da não contratação do seguro mencionado no caput deste artigo, a Asbac não 
poderá ser responsabilizada por furtos, roubos ou quaisquer outros sinistros não cobertos pela apólice 
coletiva contratada pela Associação. 
 

Das Responsabilidades 
 

Art. 52 - A Asbac não se responsabiliza por danos, furtos ou roubos em embarcações não registradas na 
Associação, durante o período de estadia nas suas dependências. 
 

Art. 53 - Os proprietários de embarcações são responsáveis, em quaisquer condições e situação, pelos 
danos causados a terceiros quando estiverem fazendo uso da embarcação. 
 

Art. 54 - A Asbac não se responsabiliza por objetos de terceiros deixados em suas dependências ou no 
interior das embarcações estacionadas no pátio externo, na garagem coberta ou na água, bem como por 
acessórios e equipamentos removíveis das embarcações, exceto aqueles constantes do inventário 
realizado por ocasião do registro da embarcação no Clube e ingresso na Náutica e cuja guarda tenha sido 
confiada à Asbac. 
 

Parágrafo Único – Utensílios portáteis, objetos e equipamentos eletrônicos de uso pessoal, tais como 
telefone celular, Ipod, notebook, tablet e outros, que não fazem parte dos equipamentos obrigatórios da 
embarcação e que não constem do inventário mencionado no caput deste artigo, deverão ser retirados da 
embarcação após a sua atracação, recolhimento ao pátio ou à garagem e guardados em local apropriado 
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e seguro, não cabendo à Asbac nenhuma responsabilidade pela sua guarda e indenização em caso de 
perda, extravio, roubo ou furto. 
 

Art. 55 - O aquecimento de motores só pode ser realizado por empregados devidamente capacitados, com 
autorização expressa do proprietário da embarcação e sob sua inteira responsabilidade, mediante o 
preenchimento do formulário de “AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO” que 
deverá ser entregue ao Encarregado da Náutica. 
 

Art. 56 – Sempre que atracar sua embarcação no píer da Asbac cabe ao navegador verificar as 
amarrações, as posições das defensas e a segurança da atracação, mesmo quando realizada com o 
auxílio de marinheiros ou de terceiros, sob pena de ser responsabilizado por eventuais danos causados a 
outras embarcações. 
 

Art. 57 - A Asbac não se responsabiliza por danos às embarcações decorrentes de acidentes naturais, tais 
como vendavais, raios, chuvas intensas, enchentes etc., estando elas no pátio, na garagem coberta ou na 
água. 
 

Das Penalidades 
 

Art. 58 - As infrações cometidas ao presente Regulamento serão punidas na forma prevista no Estatuto e 
no Regimento Interno da Asbac, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. 
 

Das Disposições Finais 
 

Art. 59 - Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pela Presidência Executiva e/ou 
pelo Conselho de Administração da Asbac, se for o caso. 
 

Art. 60 - O presente Regulamento, ora revisado, substitui e torna sem efeito o Regulamento anterior e 
revoga as disposições regulamentares em contrário. 
 

 

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2015. 
 
 

 

João Correia de Magalhães  
Presidente Executivo 

 
 
 
 

Aparício Secundus Pereira Lima  
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 

 

O presente regulamento foi aprovado na reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 01-12-2014 – 
Resolução CA .249/2014. 
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