
REQUERIMENTO DE PARECER DA AUTORIDADE MARÍTIMA
PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM AJB.

Sr. Delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião

“A Marinha do Brasil (MB), em relação à segurança da navegação e ao ordenamento do
espaço aquaviário, nada tem a opor à(s) obra(s) requerida(s).  O presente parecer não implica
autorização ou aval à obra pretendida, por não ser objeto da competência da Marinha do Brasil,
nem exime o requerente do cumprimento de exigências de outros órgãos das esferas federal,
estadual e/ou municipal, previstas na legislação em vigor, em especial do ambiental”.

São Sebastião, em____de____________de 20____.

DEIVID JOSÉ BONINI
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário

( ) Parecer provisório, com validade até ____/____/______.

( ) Parecer definitivo.
(Preenchimento pela DelSSebastião)

Eu _______________________________________________ , CPF/CNPJ _____________________ ,

Ident. Nº ____________________ , Órgão expedidor _________ , residente na _________________

_______________________________________ , nº __________, complemento _______________ ,

Bairro ______________________ , Cidade __________________________________ , UF _______ ,

CEP __________________ , Tel (      ) __________________ , Celular (     ) _____________________ ,

e-mail ________________________________________________ , venho requerer a Vossa Senhoria

a emissão de parecer para ____________________________________________________________
        (descrever conforme os itens do Cap. 2 da NORMAM-11/DPC)

_________________________________________________________________________________.

De acordo com o item ___________ da NORMAM-11/DPC e, nestes termos, peço deferimento.

São Sebastião-SP, ______/______/_______

_________________________________________
(Assinatura do Requerente)
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REQUERIMENTO DE PARECER DA AUTORIDADE MARÍTIMA
PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM AJB.

Obs. 1 – As CP/DL/AG deverão postar no verso do presente requerimento todas as exigências que
por 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 de obra;

3 – Deverá ser apensada ao presente requerimento toda a documentação exigida na presente
norma afeta à obra pretendida.
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