
ANEXO 3-C

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ..................................................................................................................................., ..................

......................................,  nascido  em  ....../....../......,  portador  da  Carteira  de

Identidade  .............................................,  ......................................,  expedida  em  ......../......./.......,

(CPF/CGC)..........................................,residente à ............................................................................

…………….……..., ...................................…..…........., .….................................................................,

telefone ........…….........., proprietário (a) da embarcação .……........................................................,

classificada como ............................................................, inscrita na .............................................…

...... ......................., sob o no .................................. , declaro sob as penas da Lei que:

1 - a citada embarcação apresenta casco, propulsão, equipamentos e acessórios de bordo em perfeito es-
tado de manutenção e segurança, atendendo a todos os requisitos exigidos pelas Normas em vigor,
bem como a dotação de material exigido para a classe de navegação a que pertence, constante neste
Termo;

2 - estou ciente de que caso venha a delegar atribuições de zelar pela manutenção do bom estado da em -
barcação e de seu material de segurança a prepostos ou a terceiros, profissionais ou não, não me exo-
nerarei da responsabilidade pessoal que me é cominada pela legislação vigente sem prejuízo da res-
ponsabilidade que couber a tais prepostos ou terceiros, em caso da utilização da embarcação em con-
dições impróprias de manutenção e/ou oferecendo risco à segurança da embarcação e/ou de seus tri-
pulantes e/ou passageiros e/ou a terceiros;

3 - estou ciente de que responderei administrativa, civil ou penalmente nos termos dalegislação vigente,
pelas conseqüências do uso da embarcação, em violação ou desacordo às leis e normas em vigor, re-
ferentes à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana nas águas e à prevenção da polui -
ção hídrica, em particular, das Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Es-
porte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desporti-
vas Náuticas -NORMAM-03/DPC, e às declarações constantes do presente Termo de Responsabilida-
de, que afirmo conhecer e comprometo-me a cumprir.

Assino  este  Termo  de  Responsabilidade,  perante  a  …....................................................

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

de ....…........., na presença das testemunhas que também assinam o presente.

_______________________________                 ________________________________
                      1a Testemunha                                                               (assinatura)
Nome:                                                                           (Firmas Reconhecidas por semelhança)
CPF                     
                                                                                            
_______________________________                 ________________________________
                    2a Testemunha                                                               (assinatura)
 Nome:                                                                              (Representante da CP/DL ou AG)
 CPF                                                                          Nome: 
                                                                                  CPF

OBS.: 1) Dispensados os reconhecimentos de firmas em cartório, se as assinaturas forem apostas na pre-
sença  do representante da CP, DL ou AG, que atestar esse fato;

          2) Se as firmas forem reconhecidas em cartório, o representante da CP, DL ou AG não assina o pre -
sente Termo; e

         3) Só é válido com o carimbo da CP/DL ou AG na qual a embarcação foi inscrita, reclassificada ou
teve alteração de proprietário.

- 3-C-1 - NORMAM-03/DPC
          

(bairro)

(nacionalidade)

(número) (órgão expedidor)

(nome completo)

(rua, Av.)

(Cidade, UF)
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(CP/ DL/AG)

(CP/DL/AG)

(cidade, UF)

(CEP)


