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DECLARAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
 

Eu, ................................ (nome completo) .........................., ..... (nacionalidade)..., nascido em... /... / 

......,Identidade Nº.........., .... (órgão expedidor)..., expedida em ...... / ...... / ......, ........  (CPF ou CNPJ) 

..............., residente à .......................... (endereço) ......................................., ....... (bairro) ......., ...... 

(CEP) ......., .............. (Cidade) ................. , (UF) ....., ..... (telefone) ......, declaro que: 

 
1 - Construí sob minha responsabilidade e com recursos próprios a embarcação .... (com ou sem) ....  

propulsão, denominada ........................ (nome da embarcação) ........................., do tipo ................... 

(conforme item 0216(d) da NORMAM-01/DPC) .............................., a ser empregada na Navegação 

.......... (conforme item 0216(a)) ................... e na Atividade ................... (conforme item 0216(b)) 

......................., a ser inscrita na ..................... (CP/DL/AG) ................., com as seguintes características: 

a) Comprimento Total: 

b) Boca Moldada: 

c) Pontal Moldado: 

d) Material do casco: 

2 - A construção foi efetivada .................. (local de construção)................., tendo a obra iniciado em ...... 

/ ...... / ......, e concluída em ...... / ...... / ......., sendo o responsável técnico pela obra o ............... (título 

profissional e nome do responsável técnico pela obra) ................, CREA No ..............., conforme pode 

ser evidenciado na cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) apresentada em Anexo. O 

custo total da obra foi de R$ ..........................., sendo que o custo da mão-de-obra foi de R$ 

................................ e o custo dos materiais e equipamentos despendidos na construção da 

embarcação foi de R$ 

3 - Estou ciente de que responderei administrativa, civil e/ou penalmente pelas informações inverídicas 

porventura constantes na presente declaração. 

 
Assino esta Declaração, perante essa ................ (CP/DL/AG) ....................., ................... (cidade, UF) 

...................., em ...... de ...............................de ............. 

  Assinatura Declarante 
  (Firma Reconhecida por semelhança) 
   

   
   
  Assinatura do Representante da CP, DL ou AG 

  Nome: 
  Posto/Grad. ou Função: 
 
OBS.:  Dispensado o reconhecimento de firmas em cartório se a assinatura for aposta na presença do 

representante da CP, DL ou AG que atestar esse fato. 
 


