
 

 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

GINÁSIO CLUBE NAVAL DE FARO 

 

CAPÍTULO I - Âmbito 

O presente Regulamento tem por objeto a regulamentação dos serviços prestados 

pelo G.C.N.F. no âmbito da utilização da grua, serviços de limpeza, manutenção, 

utilização de “Zona seca” e é aplicável a todas as pessoas individuais ou coletivas, 

associados ou não associados, do Ginásio Clube Naval de Faro. 

 

CAPÍTULO II – Agendamento e Pagamento 

1. Todos os serviços prestados pelo G.C.N.F no âmbito da utilização da grua, 

utilização de zona seca, limpeza de embarcações ou pintura das mesmas, 

devem ser agendados na secretaria do Clube com uma antecedência mínima de 

24h, estando sujeitos às disponibilidades existentes. 

2. O agendamento de serviços pode ser efetuado presencialmente nas instalações 

do clube, por via telefónica ou correio eletrónico. 

3. O pagamento de serviços deve ser efetuado na sua totalidade no ato de 

agendamento dos mesmos. 

4. Caso o agendamento seja efetuado telefonicamente ou por correio eletrónico, 

o pagamento dos serviços deverá ser realizado por transferência bancária para 

o IBAN: PT50 0010 0000 1889 8350 00150, devendo o comprovativo ser 

enviado para o endereço de correio eletrónico:  geral@gcnavalfaro.pt 

5. O agendamento de serviços só será considerado válido após pagamento dos 

mesmos. 
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CAPíTULO III - Utilização de serviços de grua e parqueamento zona seca 

1. O G.C.N.F disponibiliza 1 (um) serviço de grua grátis, subida ou descida, por 

ano, a cada sócio. 

2. O G.C.N.F disponibiliza 1 (um) serviço de parqueamento a seco pelo período de 

24h, por ano, a cada sócio, para a realização de serviços de 

reparação/manutenção não contratados ao Clube. 

3. O serviço de parqueamento a seco, é exclusivo para sócios do G.C.N.F. 

4. O serviço de parqueamento a seco pode incluir o fornecimento de água e 

energia elétrica, desde que usados de forma moderada e consciente. Se o 

G.C.N.F identificar situações de utilização abusiva poderá solicitar um 

acréscimo no pagamento do serviço em causa. 

5.  Os proprietários das embarcações parqueadas a seco, deverão deixar limpo e 

em bom estado de conservação o local de estacionamento em terra, sob pena 

de, não o fazendo, ser o GCNF a efetuá-lo debitando-lhes os respetivos 

encargos. 

6. O GCNF não se responsabiliza por quaisquer danos ou furtos que possam 

ocorrer ás embarcações durante o período de parqueamento a seco. 

 

CAPíTULO IV – Serviço de pintura de fundo 

1. O serviço de pintura de fundo do G.C.N.F incluí sempre 2 demãos de tinta, a 

menos que seja expressamente requerido pelo proprietário apenas uma 

demão. 

2. A cor da pintura de fundo do casco deve ser indicada no acto do agendamento. 

3. O serviço de pintura de embarcações com cascos duplos ou triplos do tipo 

catamaran será sempre cobrada pelo número de cascos/flutuadores a pintar. 

 

 

 



 

 

CAPíTULO V - Prestação de Serviços Complementares 

1. O serviço de reboque dentro da Marina, do lugar da embarcação até à grua e 

vice-versa, tem um custo fixo de 2€. 

2. Embarcações cujo fundo se encontre extremamente sujo, ou a sua condição 

obrigue a trabalho acrescido não contemplado, serão analisadas caso a caso, 

podendo o GCNF solicitar um acréscimo no pagamento do serviço. 

3. Para além dos serviços indicados neste Regulamento, o G.C.N.F poderá sob 

consulta prestar outros serviços no âmbito da náutica de recreio, utilizando os 

seus meios ou em associação com parceiros, sempre na perspetiva de oferecer 

um serviço de qualidade aos seus associados. 

 

CAPÍTULO VI - Preços 

1. Os preços devidos pelos serviços constantes do presente Regulamento e 

respetivas condições de pagamento, são fixados pelo G.C.N.F e afixados em 

local bem visível e de fácil acesso público. 

2. Os sócios do G.C.N.F. com as quotas em dia beneficiarão de preços diferentes 

dos não sócios. 

3. O G.C.N.F. poderá praticar preços diferentes das constantes na tabela de 

preços, em casos devidamente justificados previamente aprovados pela 

Direção do G.C.N.F.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA DE PREÇOS PARA O ANO DE 2018 

SERVIÇOS 
SÓCIOS NÃO SÓCIOS (a) 

EP.ALTA EP.BAIXA EP.ALTA EP.BAIXA 

GRUA 

Até 7m 13,00 € 10,00 € 26,00 € 20,00 € 

Superior a 7,01m 15,00 € 13,00 € 30,00 € 26,00 € 

LAVAGEM DE FUNDO 

Até 6m 18,00 € 15,00 € 36,00 € 30,00 € 

De 6,01 a 7m 20,00 € 18,00 € 40,00 € 36,00 € 

Superior a 7,01m 22,00 € 19,00 € 44,00 € 38,00 € 

PINTURA C/ TINTA MARIN 

Até 5m 89,00 € 80,00 € 178,00 € 160,00 € 

De 5,01 a 6m 134,00 € 121,00 € 268,00 € 242,00 € 

De 6,01 a 7m 166,00 € 149,00 € 332,00 € 298,00 € 

Até 7,5m (b) 200,00 € 180,00 € 400,00 € 360,00 € 

PINTURA C/ TINTA PERFORMER 

Até 5m 107,00 € 96,00 € 214,00 € 192,00 € 

De 5,01 a 6m 161,00 € 145,00 € 322,00 € 290,00 € 

De 6,01 a 7m 199,00 € 179,00 € 398,00 € 358,00 € 

Até 7,5m (b) 240,00 € 216,00 € 480,00 € 432,00 € 

PINTURA (só mão de obra) 

Até 5m 36,00 € 32,00 € 72,00 € 64,00 € 

De 5,01 a 6m 40,00 € 36,00 € 80,00 € 72,00 € 

De 6,01 a 7m 43,00 € 39,00 € 86,00 € 78,00 € 

Até 7,5m (b) 50,00 € 45,00 € 100,00 € 90,00 € 

ESTACIONAMENTO A SECO (p/ dia) 

Até 24h 5,00 € 2,00 € N/A N/A 

2º, ou 3º dia 8,00 € 4,00 € N/A N/A 

A partir do 4º dia (d) 12,00 € 6,00 € N/A N/A 

     (a) Os valores são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor 

(b) Embarcações com medidas superiores, preço sob consulta. 

  

                                                                                                                             P’ Direção, 


