
Instruções para o correto preenchimento do AVISO DE SAÍDA

- Preencher o documento com letra legível, o Aviso de Saída poderá ser digitado;
- Todos os campos devem ser devidamente preenchidos;
- O campo N° viagem, deve ser preenchido por ordem cronológica de saída do dia. Exemplo: na 
primeira viagem do dia preencher com o número 1, na segunda viagem do dia numero 2 até a 
ultima viagem, no outro dia começa a primeira viagem do dia pelo numero 1.
- No campo Data/hora de saída e Data/hora da chegada, não esquecer de colocar a data e a hora.
- No Quadro lista de Passageiros preencher o Nome completo, naturalidade com cidade e estado 
(UF), data de nascimento e CPF.

- O campo CPF deverá ser preenchido por um “x” apenas nos caso em que o passageiro seja 
menor de idade e não possua CPF.

- Caso o numero de passageiros seja menor que o total de linhas, completar as linhas 
restantes com um “x” em cada campo.

- Caso as linhas sejam insuficientes para escrever o nome de todos os passageiros, os nomes dos 
passageiros restantes deverão constar no verso da folha e o comandante/representante da 
embarcação assinará abaixo do último nome também, além de assinar no campo próprio para sua 
assinatura.



Nº Viagem:

Este documento deverá ser encaminhado para “delfurnas.segmar@marinha.mil.br” ou o pelo
whatsapp : (31)98312-1339 

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA FLUVIAL DE FURNAS

AVISO DE SAÍDA 

Dados da Partida /Chegada
Local de saída da embarcação: Data/Hora da saída:

Destino da viagem/roteiro da embarcação: Previsão de duração da viagem/roteiro:

Local de chegada da embarcação: Data/Hora estimada da chegada:

Dados da Embarcação 

Nome da Embarcação: Tipo de Embarcação: Porto de Inscrição:

Nº de Inscrição: Nº de tripulantes: Arqueação Bruta: 

Dados do Representante/Empresa proprietário(a) da Embarcação
Nome:

CNPJ/CPF: Telefone:

Endereço: E-mail:

Dados do Comandante da Embarcação

Nome: Categoria:

N° de inscrição da CIR: Telefone:

Lista de Passageiros 

Nº Nome completo Naturalidade Data de Nascimento CPF

01

02

03

04

05

06

07

08

09

SEQ

Estou ciente  de que responderei  administrativa,  civil  e  penalmente  pelos  eventuais dados incorretos  constantes  da
presente declaração. 

,em de de

Local Data 

Assinatura do Comandante/Representante da Embarcação                                                                                                             
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