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Este Regulamento estabelece a Regulamentação sobre os Associados da 

Associação Juizforana de Modelismo, AJAM, dos quais deverão ser cumpridos na 

sua sede social, situada na Estrada do Barriga Lisa, s/n, Distrito de Humaitá, nesta 

cidade. 

 

 

I – Dos Direitos do Associado: 

Art.  1º-  Todo Associado, quando em pleno gozo de seus direitos e em dia com as suas 

mensalidades, pode frequentar e utilizar das pistas desportivas desta Associação, bem 

como dos locais e/ou atividades esportivas, sociais, etc., promovidas por esta. 

Art. 2º - Todo Associado tem o direito de apresentar um Convidado diferente por mês, 

para utilizar as instalações de modelismo da AJAM. 

Parágrafo  Único:  Acompanhantes  e  visitantes  ficam  restritos às  áreas  sociais  

desta Associação.  Sendo terminantemente proibido o acesso às pistas e aos boxes. 

 

 

II – Dos Deveres do Associado: 

Art. 3º - Cumprir pontualmente para com os pagamentos das taxas e contribuições em 

data não superior ao dia 10 de cada mês. 

Art. 4º - Comunicar, no devido tempo, as modificações de seus dados cadastrais. 

Art. 5º - Responsabilizar-se por todos os atos do seu acompanhante Convidado. 

Art. 6º  - Acatar todas as normas de segurança e de procedimentos, ora previstas para 

cada modalidade e regidas por este Regulamento. 
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Art.  7º  -  Utilizar-se  das  instalações  da  AJAM  corretamente,  evitando  depredações  

e/ou vandalismos. 

Art. 8º - Identificar-se corretamente ao entrar na Sede desta Associação. 

Art. 9º - Fica vetado aos Sócios qualquer prática de jogos de azar, bem como o 

tratamento de assuntos de caráter político e religioso nas instalações e nos meios de 

comunicação da AJAM. 

Art.  10º – Fica vetado aos sócios qualquer prática de atividades comerciais, assim 

como propagandas e/ou divulgações comerciais nas instalações da AJAM, exceto 

quando previamente aprovado pela diretoria. 

 

 

III – Das Informações Gerais: 

Art. 11° - O site oficial da AJAM (www.ajam.esp.br) é o instrumento oficial de 

comunicação desta Associação. 

Art.  12° -  Ao se associar na AJAM, o Associado declara estar ciente deste 

Regulamento, bem como das normas de segurança para o uso das instalações, 

autorizando a citação  de  seu  nome  em possíveis comunicações, de qualquer natureza, 

efetuadas pela Diretoria, inclusive sobre eventuais punições, suspensões e demais, no 

site oficial desta Associação, dentro dos parâmetros legais. 

Art.  13º  -  A  AJAM  não  se  responsabiliza  pela  atividade  individual  dos  

Associados  nas instalações da AJAM. Tornando eventuais danos, culposos e/ou 

dolosos, de inteira responsabilidade do Associado. 

Art. 14° - Em respeito ao que determina a boa convivência em Associação, deve-se 

evitar palavras de baixo calão nas instalações da AJAM. 
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Art.  15º  -  Em  nenhuma  hipótese  devem  ser  deixados  animais  soltos  nas  

instalações  da Associação. Fica, portanto, proibida a permanência de animais no Pátio, 

Área Coberta do Aero, Pista de voo, Box de Automodelismo, Pista de Automodelismo e 

Área Coberta do Auto. 

Art.16°  -  O  estacionamento  de  veículos  deve  ser  feito  em  locais  pré-

determinados.  Cabe ao Associado respeitar os limites impostos, para que não impeça 

e/ou dificulte a passagem dos demais. 

Art. 17° - Os veículos, tanto de visitantes, como de Associados não poderão ultrapassar 

a velocidade máxima de 20 Km/h no percurso de entrada desta Associação até o local 

pré-determinado para o estacionamento. 

Art. 18º - A AJAM não se responsabiliza, em qualquer hipótese, por danos ocasionados 

a pessoas presentes e/ou aos automóveis estacionados em suas dependências, bem como 

aos seus pertences e/ou valores. 

 

 

IV – Normas de Segurança e Procedimentos de Voo 

Art. 19º  - As Normas de Segurança e Procedimento de Voo: 

1) Ao sair de casa verifique se o seu equipamento de rádio está desligado. Lembre-se 

que, se o seu transmissor estiver ligado, além de descarregar a sua bateria você já 

poderá estar causando um acidente através de possível interferência no equipamento, em 

uso, de terceiro. 

2) Tenha cuidado ao guardar o transmissor na caixa de campo ou em outro lugar, pois 

em certas circunstâncias o “switch” do transmissor poderá ser acionado, sem você 

perceber, com o próprio movimento do carro. 

3) Chegando a Associação, antes mesmo de levar o seu equipamento ao Pátio ou a Área 

Coberta, faça um reconhecimento das condições de voo e aproveite a oportunidade para 

saudar os aeromodelistas presentes. 
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IV – a) - Dos Rádios Com Frequência de 72Mhz: 

4) Dirija-se ao Quadro de Frequências e identifique imediatamente se há alguém entre 

os presentes utilizando a mesma Frequência que a sua. Caso positivo, comunique o fato 

ao mesmo e combinem uma maneira de dividirem os tempos de voo. 

5) Você somente estará autorizado a voar se a sua Carteira de Sócio estiver no Quadro 

de Frequências. Em hipótese alguma ligue o seu transmissor sem esta condição. Ao 

pegar a placa de Frequência coloque a Carteira de Sócio no lugar. 

6) Somente estão permitidas as frequências homologadas para a prática de modelismo. 

7) Se seu rádio permite configuração de “fail-safe” o programe corretamente.  Se 

possuir alguma dificuldade, peça ajuda aos instrutores presentes. 

8) Antes de colocar o motor em funcionamento, verifique se estão boas as condições de 

carga em suas baterias, transmissor (Tx) e receptor (Rx). 

9) Verifique se as superfícies de comando de seu aeromodelo atuam corretamente. 

10) Verifique o alcance de seu equipamento de rádio conforme instruções de cada 

fabricante. Caso contrário, havendo problemas de alcance no sinal do seu equipamento 

de rádio, procure detectar o problema. Jamais utilize seu aeromodelo nestas condições. 

11)  Somente são permitidos, no máximo, 6 (seis) aeromodelos voando ao mesmo 

tempo. 

12) Satisfeitas as condições anteriores, dê partida em seu motor sempre com o Tx e Rx 

ligados e com o comando do acelerador na posição de baixa rotação do motor. 

13) Não é permitido ligar o motor (elétrico ou à combustão) nas Áreas Cobertas. 

14) Ao acelerar o motor, mantenha-se o mais afastado possível da hélice, evite 

posicionar-se no plano formado pelo eixo longitudinal da hélice. 

15) Nunca utilize hélices avariadas ou não balanceadas, pois, elas podem causar sérios 

danos ao seu motor e a sua pessoa. 
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16) Regule corretamente a carburação do seu motor.  Lembre-se que uma falha na 

decolagem acarretará em acidente. 

17) Verifique a direção dos ventos, predominantes em relação ao eixo da pista – 

consulte a biruta, ou outro equipamento disponível pela Associação. 

18) Faça o taxiamento de seu aeromodelo sempre de maneira segura e com o motor em 

baixa rotação. 

19) Antes de ingressar o seu aeromodelo na Pista verifique quem está voando e se há 

algum procedimento de pouso. Lembre-se: Aquele que está pousando sempre tem a 

prioridade! 

20) Com a pista limpa, avise em voz alta: “-Vou decolar! ”. Posicione-se sempre no 

local reservado aos pilotos e faça a decolagem.  Em nenhuma hipótese será permitida a 

pilotagem fora dos lugares pré-determinados. 

21) Mantenha o aeromodelo sempre à sua frente, fazendo o “Retângulo” no sentido do 

tráfego predominante da caixa de voo permitida. 

22) Se você pretende realizar acrobacias escolha um momento de pouco tráfego (1 a 3 

aeromodelos em voo) e tenha certeza que todos os pilotos em voo estão cientes das suas 

acrobacias/ manobras.  Realize as manobras sempre a uma altitude segura (mínimo de 

30 metros) e de preferência à sua frente. 

23) Se você pretende realizar passagens rasantes sobre a Pista escolha um momento de 

nenhum tráfego e avise em bom som que irá fazer uma passagem baixa. 

24) Em nenhuma hipótese sobrevoe o Pátio, a Área Coberta, os Chalés ou a Pista de 

Automodelismo, respeitando sempre a caixa de voo pré-determinada e afixada nas 

instalações da Associação. 

25) O espaço autorizado para voos está delimitado pelo eixo formado pela linha 

divisória entre o pátio e a pista e toda a área existente na direção do Córrego e 

exclusivamente até o córrego, conforme caixa de voo prevista no anexo 1 deste 

regulamento. 
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26) Ao iniciar procedimentos de pouso, verifique se a pista está desimpedida e avise em 

voz alta: “-Vou Pousar! ”. Você terá sempre a preferência. 

I - Retire imediatamente o seu aeromodelo da Pista. 

II - Em caso de pane do motor somente ingresse na pista em total segurança. 

27) Em nenhuma hipótese entre na pista para retirar um aeromodelo sem ter a plena 

certeza que todos os pilotos em voo, estão cientes da sua ação. 

28) Terminando de voar, não esqueça, devolva ao quadro a sua placa de frequência. 

(esta norma é dirigida aos que possuam rádios de 72Mhz). 

29)  Todas as normas de segurança estabelecidas nos itens anteriores são válidas 

também para helicópteros. 

30) Não será permitindo voo de helicópteros no mesmo momento em que aviões 

estiverem voando. 

31)  Não é permitido ligar o motor de helicópteros no Pátio.  Os pilotos de helicópteros 

devem se utilizar somente da área delimitada. 

32) Os pilotos de helicóptero tem reservada a janela de voo do último quarto de hora 

(09:45 a 10:00, 10:45 a 11:00, etc).  

Parágrafo único: Momento em que a Sede da Associação estiver vazia ou com pouco 

número de pilotos, mediante a concordância de um membro da Diretoria presente 

(preferencialmente o Diretor Técnico de Aero) as janelas de voo poderão ser 

negociadas. 

33) Os aeromodelistas principiantes somente poderão voar seus aeromodelos 

acompanhados de um instrutor habilitado pela AJAM. 

34) Os voos de aeromodelistas principiantes somente poderão ser efetuados com cabo 

de treinamento. 

35)  Os voos de instrução somente poderão ser realizados em momento de pouco 

tráfego (havendo de 1 a 3 aeromodelos voando simultaneamente). 
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36) Os aeromodelistas principiantes somente receberão sua licença para pilotar quando 

forem aprovados por exame prático e teórico, com supervisão e avaliação de no mínimo 

dois instrutores habilitados pela AJAM, antes de ser liberado para voos solo. 

37) Os pilotos de drones ou vants, deverão seguir as mesmas regras destinadas aos 

helicópteros. 

38) Sempre mantenha limpa a sede da AJAM. Fica veementemente proibido jogar 

papeis, sacos plásticos, etc., no chão. Limpe a mesa que utilizou antes de ir embora. 

 

V – Normas de Segurança e Procedimentos de Off-road 

Art. 20º - Normas de Segurança e Procedimento de Off-Road: 

1) Ao sair de casa verifique se o seu equipamento de rádio está desligado. Lembre-se 

que, se o seu transmissor estiver ligado, além de descarregar a sua bateria você já 

poderá estar causando um acidente. 

2) Tenha cuidado ao guardar o transmissor na caixa de campo ou em outro lugar, pois 

em certas circunstâncias o “switch” do transmissor poderá ser acionado, sem você 

perceber, com o próprio movimento do carro. 

3) Chegando à Associação, antes mesmo de levar o seu equipamento ao Box ou a Área 

Coberta, faça um reconhecimento das condições da Pista e aproveite a oportunidade 

para saudar os automodelistas presentes. 

4) Dirija-se ao Quadro de Frequências e identifique imediatamente se há alguém entre 

os presentes utilizando a mesma frequência que a sua, (Para os pilotos que possuam 

rádios com frequência de 27Mhz e 75Mhz).  Caso positivo, comunique o fato ao mesmo 

e combinem uma maneira de dividirem os tempos de Pista. 

5) Em hipótese alguma ligue o seu transmissor ou seu automodelo sem esta condição.  

6) São permitidas as frequências homologadas para a pratica de modelismo.  
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7). Se seu rádio permite “fail-safe” o programe corretamente.  Se tiver alguma 

dificuldade, peça ajuda. 

8) Antes de colocar o motor em funcionamento, verifique se estão boas as condições de 

carga em suas baterias, transmissor (Tx) e receptor (Rx). 

9) Verifique se os comandos de seu automodelo atuam corretamente. 

10) Verifique o alcance de seu equipamento de rádio conforme instruções de cada 

fabricante. Caso contrário, há problemas de alcance no sinal do seu equipamento de 

rádio. Procure detectar o problema. Não utilize seu automodelo nestas condições. 

11) Satisfeitas as condições anteriores, dê partida em seu motor sempre com o Tx e Rx 

ligado. 

12) Não é permitido ligar o motor na Área Coberta, dê partida no seu automodelo no 

Box. 

13) Em nenhuma hipótese é permitido o Piloto subir no Box. 

14) Ao ligar o motor, mantenha-se o mais afastado possível dos companheiros 

automodelistas.  Evite posicionar-se de forma que os gases (e óleo) do seu escapamento 

atinjam os companheiros. 

15) Sempre realize entrada e saída do Box em baixa velocidade. 

16) Sempre trafegue em sentido e traçado pré-determinado para o dia. Verifique o 

sentido e o traçado antes já determinado para cada corrida. 

17) Os automodelos somente poderão entrar na Pista pelo acesso do Box. 

18) Antes de ingressar o seu automodelo na Pista verifique se não tem tráfego na reta 

principal. Lembre-se:  aquele que está na reta dos boxes, acelerado, sempre terá a 

prioridade! Evite sair do Box “atravessando” perpendicularmente a Pista. 

19) Posicione-se, para pilotar, sempre no Palanque. Em nenhuma hipótese é permitida a 

permanência do piloto na pista para pilotagem ou em qualquer outro local do qual não 

seja o Palanque. 
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20) Não sacuda ou balance o Palanque. Jamais corra na escada de acesso ao Palanque. 

21) Evite, no Palanque, cobrir a visão do companheiro. Cuidado com a sua antena! 

22) Extrema atenção ao cruzar a pista. Verifique, com certeza, se não tem tráfego. O 

piloto que vem “acelerado” não tem condições de evitar “atropelamentos”, a 

responsabilidade daquele que entrar na Pista, e possivelmente sofrer ou causar um 

acidente, será do pedestre. 

23) Em nenhuma hipótese pilote seu automodelo na Área Coberta, nos acessos, nos 

Chalés ou a Pista de Aeromodelismo. 

24) Retire imediatamente, e de forma segura, o seu automodelo da Pista. Em caso de 

pane no automodelo somente ingresse na pista em total segurança. 

25) Terminando de correr a etapa, não esqueça, desligue seu automodelo e rádio. 

26) Terminando de correr a etapa, não esqueça, devolva o sensor ao encarregado. 

27) Sempre mantenha limpa a sede da AJAM. Fica veementemente proibido jogar 

papeis, sacos plásticos, etc., no chão. Limpe a mesa que utilizou antes de ir embora. 

 

 

VI – Faltas e Penalidades: 

 

1 – Das Faltas: 

Art. 21º - Serão consideradas faltas: 

a) O não cumprimento do Estatuto Social (Lei nº 10.406/2002); 

b) O não cumprimento do Regulamento Interno que estará sempre afixado, em 

local visível, na sede da AJAM; 

c) Comportar-se indevidamente nas dependências da AJAM. 
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d) Ofender, injuriar associados nas dependências da AJAM, ou nos meios 

eletrônicos oficiais desta Associação. 

e) Desacatar diretores e demais membros da diretoria da AJAM. 

f) Negligenciar, no desempenho de cargos ou comissões. 

g) Deixar de quitar o pagamento de mensalidades dentro dos prazos previstos. 

Quais sejam até o dia 10 de cada mês. 

h) Deixar de quitar qualquer débito. 

 

 

2-  Das Penalidades: 

Art.22°  -  Os  Sócios  que  infringirem  as  disposições  deste  Regulamento,  após  

análise  de uma  comissão  composta  por  três  membros  da  Diretoria,  estarão  

sujeitos  às  seguintes penalidades, de acordo com a gravidade ou reincidência, que 

serão registradas no Livro de Observações e Ocorrências, quais sejam: 

a) – Advertência; 

b) – Suspensão; 

c) – Exclusão. 

 

Art. 23° - As penalidades serão aplicadas por um Diretor Técnico da respectiva 

modalidade no caso de advertência; por decisão da Diretoria em caso de ser aplicada a 

pena de suspensão, da qual poderá perdurar de 15 a 180 dias; e em Assembleia nos 

casos de aplicação da pena de exclusão, para os casos de inadimplência, ora regidos pela 

alínea “g” do Art. 21º, eis que as sanções de exclusão e de suspensão seguem regras 

distintas e determinadas. 

Art. 24° - Serão impedidos de frequentar a AJAM os Associados que estejam 

inadimplentes por mais de 3 (três) mensalidades. 
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Art. 25° - Quando o Associado acumular mais de 3 (três) mensalidades vencidas, ele 

será excluído automaticamente da Associação, sem prejuízo da cobrança dos valores 

referentes às mensalidades vencidas, bem como dos encargos atrasados, como já previu 

este regulamento. 

Art. 26° - Serão suspensos de frequentarem a Associação, os Associados que 

procederem com contínuo desrespeito às normas de segurança, específicas para cada 

modalidade. 

 

 

VII – Do Ingresso do Associado: 

Art.27º - O quadro social da AJAM é constituído das seguintes categorias de 

associados, conforme Art. 6º do Estatuto Social:  

A. Efetivo; 

B. Contribuinte; 

C. Honorário; 

D. Benemérito. 

Art 28°- A AJAM é constituída de número ilimitado de Associados, de ambos os sexos, 

sem distinção de raça, cor, crenças políticas e/ou religiosas. 

Art.  29°  -  A admissão do Associado  Contribuinte,  se  fará  mediante  proposta  

dirigida  à Diretoria, tendo um Associado Efetivo como proponente do pagamento das 

Taxas, conforme estabelecido na assembleia geral. 

Art. 30º - São requisitos indispensáveis ao ingresso e/ou admissão ao Quadro Social: 

I - Idoneidade moral e social; 

II - Ser maior de 18 anos ou emancipado legalmente; 

III - Ter a sua proposta aprovada pela maioria dos votos dos Diretores eleitos pela 

Assembleia. 
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VIII – Do Treinamento ao Associado: 

Art.  31° -  O  novo  Associado  passará  por  um  exame  realizado  por  um  instrutor  

da associação, a fim de verificar  sua aptidão  na  pilotagem e receberá a devida 

autorização  para  pilotar após  assinar  o  Termo  de  Responsabilidade,  caso  não  

esteja  apto, receberá  instruções mediante ao pagamento da taxa de instrução. 

 

 

IX – Dos Convidados: 

Art. 32° - Define-se como convidado o indivíduo trazido, sob a responsabilidade do 

Associados, para a pratica do modelismo nas dependências da AJAM, conforme 

previsto no art. 2º deste regulamento. 

Art. 33° - Os Convidados terão acesso restrito a área destinada para a prática de 

modelismo. 

 

 

X – Dos Visitantes 

Art. 34° - Visitantes eventuais têm livre acesso às áreas sócias da AJAM. 

Paragrafo  único:  Visitantes  modelistas,  que  pleitearem  a  pratica  do  modelismo  

na  Associação deverão pagar o valor da diária e estarão sujeitos a todas as regras pré-

definidas neste regulamento,  inclusive  passando  por  avaliação  de  um  instrutor  da  

AJAM, bem como assinará  o Termo de Responsabilidade. 

Art.  35° - A critério da Diretoria, em razão da demanda e dos Associados, a liberação  

de Visitantes poderá ser restringida em dias específicos. 
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XI – Das Mensalidades: 

Art.  36° -  A  mensalidade  cobrada  deverá  ser  paga  dentro  do  prazo  de  

vencimento determinado pela diretoria, pré-definido em Assembleia. 

Art. 37° - O pagamento pode ser feito na sede da Associação, na loja credenciada e por 

depósito ou transferência bancária para a conta da Associação com o envio do 

comprovante para o e-mail oficial da AJAM. 

Art. 38° - Havendo mensalidade em atraso, serão cobrados: multa de 2%, mais juros de 

1% ao mês, e só poderá ser quitada na sede da Associação ou na loja credenciada. 

Art. 39°  Mensalmente, após o fechamento de cada mês, serão consolidados os 

pagamentos dos Associados, bem como haverá a publicação no site oficial da relação 

dos Associados da AJAM, indicando os pagamentos atualizados. 

Art. 40° - A Taxa Diária somente será recebida na sede da AJAM, no ato, por um 

membro da Diretoria mediante recibo. 

 

 

XII – Dos Registro do Associado e Do Termo de Responsabilidade: 

Art.  41°  É obrigatório o cadastramento dos Sócios, preenchendo o “Termo de 

Responsabilidade” (modelo anexo 2). 

Art.  42°  A sua atualização deve ser feita sempre que necessário no site da AJAM, 

enviando e-mail para Associação. 

 

 

XIII – Da Carteira de Associado: 

Art.  43° - A Carteira de Sócio acompanhada de documento de identificação legal é 

instrumento de acesso a sede da Associação (modelo anexo 3). 
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XIV – Livro de Observações e Ocorrências 

Art. - 44° - Está disponível na sede social da AJAM, em local visível, o Livro de 

Observações e Ocorrências, onde todo Associado, desde que no pleno gozo de seus 

direitos, poderá registrar opinião, observação, ocorrência, reclamação e/ou sugestão de 

natureza pertinente ao funcionamento da Associação, desde que corretamente se 

identifique. 

Parágrafo único: Também serão registradas, neste livro, as eventuais punições 

dirigidas aos Sócios. 

 

No caso de haverem quaisquer dúvidas e/ou omissões advindas deste 

Regulamento, fica a cargo da Diretoria apresentar os devidos esclarecimentos e 

soluções. 

Este Regulamento foi aprovado em Assembleia válida e entra em vigor nesta 

data. 

 

Juiz de Fora, 09 de Abril de 2016. 


