
                                    

AUTORIZAÇÃO

Eu,  ________________________________________________________responsável  pela 

embarcação_________________________________solicito que seja concedida permissão de 

acesso à Bahia Marina ao Sr.___________________________________________________

Declaro que durante todo o período da autorização o mesmo ficará sob minha inteira e irrestrita 

responsabilidade,  correndo sob meu risco  os  eventuais  danos ou prejuízos  ocasionados a 

Bahia Marina ou a terceiros, durante o período de sua permanência, por ação ou omissão, 

ficando a Bahia Marina autorizada a debitar tais danos em minha fatura mensal.

Correrão  também  sob  minha  exclusiva  responsabilidade  todos  os  encargos  trabalhistas, 

previdenciários, seguro de acidente de trabalho e EPIs - Equipamentos de Proteção Individual. 

O profissional em questão não possui qualquer tipo de vínculo com a Bahia Marina. 

Autorizo o profissional em questão a:

DESCRIÇÃO SIM OU NÃO
Levar acompanhantes à bordo, sendo do sexo masculino ou feminino.

Autorizar serviços da Bahia Marina (Travel Lift; Serviços de Pátio; Pier de Serviço; Solicitação de 
Amarrações etc.) gerando ou não fatura.

Autorizar prestadores de serviço subir à bordo.

Receber correspondência; comunicados; avisos; boletos etc. emitidos pela Bahia Marina.

Autorizar acesso ao pier para prestar serviços na embarcação

(descreva aqui outros poderes do funcionário)

Salvador, _____ de __________________________de 2004

__________________________________________
Proprietário da Embarcação

          

♦ A presente autorização não pode ter emendas ou rasuras.
♦ O proprietário poderá a qualquer momento cancelar ou conceder algum direito ao seu funcionário, comunicando por 

escrito na Sala de Operações da Bahia Marina, não serão aceitas autorizações verbais.
♦ Outros poderes/direitos especiais deverão ser comunicados por escrito na Sala de Operações da Bahia Marina.
♦ Todo e qualquer direito ou poder do funcionário estará sujeito ao Regimento Interno e às normas descritas nas OPs da 

Bahia Marina.
♦ O funcionário que não cumprir esta autorização será devidamente advertido e o proprietário será notificado por 

correspondência da Bahia Marina. 
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