ANEXO 5-E
ATESTADO DE TREINAMENTO PARA MOTONAUTA
Campo de Preenchimento do Estabelecimento de Treinamento Náutico
Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a.) ________________________________________________________
___________________________________, CPF no ____________________ cumpriu ______________________
(mínimo de três horas)

horas de treinamento prático em moto aquática junto à ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(nome do estabelecimento de treinamento náutico)

ou tendo o(a) Sr.(a.)_____________________________________________________________ como instrutor(a).
(nome da pessoa física cadastrada na CP/DL/AG)

Nome ______________________________________________________________________________________
(responsável pelo estabelecimento de treinamento náutico ou pessoa física cadastrados na CP/DL/AG)

Identidade no:____________________ Orgão emissor: ________________ Data de emissão: _______________ .
CPF:________________________________ No da CHA/CIR (se Amador/Aquaviário): ______________________________
Assinatura do responsável/pessoa física: _____________________________________________________________________.
OBS: A apresentação de informações inverídicas poderá acarretar no cancelamento da inscrição do candidato, sujeitando,
ainda, o responsável do Estabelecimento de Treinamento Náutico às sanções administrativas, cíveis ou penais previstas em
Lei.

PLANO DE TREINAMENTO
Data

Tipo de Treinamento conforme alínea a) da
Seção II do anexo 5-A

Duração

Nome do Instrutor

Habilitação
do
Instrutor

Número da CHA ou
documento comprobatório
de habilitação do Instrutor

Apresentação da moto qquática
Nomenclatura / Motor / Peças e Partes
Sistema de propulsão hidro jato
Sistemas de hélice e direção
Sistemas de arrefecimento do motor
Sistemas eletrônicos, painel de funções
Sistemas de ré e freio
Procedimento pré-uso
Equipamentos de salvatagem e segurança
Demonstração de abastecimento
Colisão e Abalroamento
Amarração na carreta/reboque
Balizamento e RIPEAM
Colocação da moto aquática na água
Aproximação e afastamento da margem
Pilotagem
Aceleração/Planeio e desaceleração
Manobras de atracação e desatracação
Emborcamento e reembarque
Situações especiais em caso de emergência
Procedimento pós-uso

DURAÇÃO TOTAL DO TREINAMENTO
PRÁTICO E TEÓRICO
(mínimo de 3 horas)

Assinatura do(s) Instrutor (es):
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ANEXO 5-E
Campo de Preenchimento do Aluno
Atesto, para os devidos fins, que cumpri o treinamento náutico para Motonauta, conforme plano de treinamento do
presente atestado, tendo o instrutor concluído o programa e o período descrito.
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________
(aluno)
o

Identidade n : ______________________________

Órgão Emissor: ___________________________

Data de Emissão: ___________________________________

CPF: ___________________________________

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração por parte do responsável pelo estabelecimento de
treinamento, pelo instrutor e por mim pode implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre o fato juridicamente relevante.”
“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o
documento é particular.”

Assinatura do Aluno/Candidato: ___________________________________________________________________________.

Data de Emissão: ________________, ______ de ____________ de _________.
(local)

(dia)

(mês)

(ano)

Obs.: 1 - O Atestado de Treinamento de Motonauta possui abrangência nacional e validade de 02 anos a partir da
data de sua emissão.
2 - A inscrição para o exame de Motonauta estará condicionada a apresentação deste atestado.
3 - Para o cômputo total das aulas práticas poderão ser aceitas mais de um atestado de treinamento para
Motonauta, desde que o tempo de aula não seja inferior a uma hora.
4 - Este documento deverá ser impresso frente e verso e não poderá ser alterado ou rediagramado, devendo
seguir este original.
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