	                                                                                                                        ANEXO 2-B 

 
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRAS EM AJB 
 
Sr. Capitão dos Portos/Delegado/Agente.
	 
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Manaus, em ______de ________________de ________
A Autoridade Marítima, em relação à segurança da navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário, nada tem a opor à obra requerida. O presente parecer não implica em autorização ou aval à obra pretendida por não ser objeto da competência da MB, nem exime o requerente do cumprimento de exigência de outros órgãos, nas esferas federal, estadual e municipal, prevista na legislação em vigor. 
Este Parecer tem caráter DEFINITIVO, considerando a possibilidade de alteração futura da posição ou a sua retirada do local da obra, prevista no item 0216 da NORMAM-11/DPC, em face da necessidade de reordenamento do espaço aquaviário ou da segurança da navegação.
NOTA:Caso tenha sido obtido parecer favorável, o requerente deverá:
          1) Para estrutura(s) flutuante(s), obter o Título de Inscrição de Embarcação(TIE), na CP/DL/AG;
         2) Para Obras, com pelo menos uma de suas dimensões superiores a 20m,  Informar à CP/DL/AG o início e término dos serviços, para divulgação em Avisos aos Navegantes e apresentar a Planta Final de Situação (PFS), após o término da mesma; 
 	   3) Após ser dada a entrada na CP/DL/AG, os requerimentos para registro de flutuantes com AB maior que 100 deverão ser efetuados de acordo com o previsto na Lei nº 7.652/88, alterada pela Lei nº 9774/98, no prazo de até 15 dias; e
         4) A inscrição de flutuantes com AB menor ou igual a 100 deverá ser efetivada na CP/DL/AG de jurisdição do proprietário em um prazo máximo de 60 dias a partir da aquisição, conforme item 0204 da NORMAM-02/DPC. 
 
 


                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
 Validade do parecer exarado até ______/_____/_____.                                                               

Eu _________________________________________________________________, ____________________________________  
 	(nome/empresa)          	(CPF/CNPJ) 

Identidade nº __________________ Órgão expedidor ______________  residente:_______________________________________ 

 ______________________________________________.  nº __________  complemento:  ________________________________ 
 	(rua, avenida, etc) 

Bairro:  ______________________________ Cidade: __________________________ UF _________  
 
CEP: ____________________  Tel (      ) ______________________ Celular  (      ) ____________________________

e-mail:____________________________________, Vem requer a Vossa Senhoria a emissão de Parecer  para  

realização da obra ESTABELECIMENTO DE BOIAS DE AMARRAÇÃO PARA NAVIOS DE CRUZEIRO, NAVIOS MERCANTES, EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE E PLATAFORMAS  /

                                      (descrever o tipo de obra pretendida)                                    (nome da obra)

coordenadas geográficas: LAT ___º___'___”S  /  LONG ___º___'___”W, de acordo com o item  0216 da NORMAM-11/DPC.      

Nestes termos, pede deferimento. 
 
_______________________, ______ /______ / _________. 
                (local) 	(dia) 	(mês) 	(ano) 	_______________________________ 
(Assinatura do Requerente)  

OBS. 1 - As CP/DL/AG deverão postar no VERSO do presente requerimento  todas as exigências que porventura tenham sido apontadas durante o processo e discriminar no espaço destinado ao despacho se o parecer é provisório ou definitivo;  
        2 - A emissão do PARECER FINAL da Autoridade Marítima estará condicionada ao cumprimento das exigências por parte do interessado junto à CP/DL/AG de origem do processo da obra; e 
           3 - Deverá ser apensada ao presente requerimento toda a documentação exigida na presente norma afeta a obra pretendida.
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