Autorização de Viagem de Navio para

Menores acompanhados de outros adultos

Eu, _________________________________________________, (pai/mãe/tutor legal)
portador(a)
do
B.I/C.C
nº_____________,
autorizo
o(a)
____________________________________________ (menor), portador(a) do B.I/C.C
nº_________________
a
viajar
acompanhado(a)
por
________________________________________________,
portador(a)
do
B.I/C.C
nº_____________ na viagem _______________________________________________ a
realizar no dia ____/____/____ (ida); e no dia ____/____/____ (volta).
Informo ainda que tomei conhecimento que a Atlânticoline não dispõe a bordo de qualquer
serviço especial de apoio a menores não acompanhados pelos pais, sendo prestados ao menor
supra referido os serviços gerais de apoio a passageiros adultos.

_______________________________________________________
Assinatura de acordo com BI/CC
(pai/mãe/tutor legal)

Nota: Obrigatória a apresentação da ‘Declaração de Poder Paternal’ de ambos os pais, no caso
de se tratarem de pais solteiros ou divorciados.
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Autorização de Viagem de Navio para

Menores não acompanhados

Eu, _________________________________________________, (pai/mãe/tutor legal)
portador(a)
do
B.I/C.C
nº_____________,
autorizo
o(a)
____________________________________________ (menor), portador(a) do B.I/C.C
nº_________________ a viajar sozinho(a) na viagem ______________________________
_________________ a realizar no dia ____/____/____ (ida); e no dia ____/____/____ (volta).
Informo ainda que tomei conhecimento que a Atlânticoline não dispõe a bordo de qualquer
serviço especial de apoio a menores não acompanhados pelos pais, sendo prestados ao menor
supra referido os serviços gerais de apoio a passageiros adultos.

______________________________
Assinatura de acordo com BI/CC
(pai/mãe/tutor legal)

Nota: Obrigatória a apresentação da ‘Declaração de Poder Paternal’ de ambos os pais, no caso
de se tratarem de pais solteiros ou divorciados.
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