AUTORIZAÇÃO – 16 e 17 anos
CARNAVAL ATC/MORPHINE 2017
Pelo presente instrumento particular de autorização e sob as penas da Lei, na condição de ............................... (pai, mãe, avó
ou
avô
ou
representante
legal)
AUTORIZO
expressamente
que
...................................................................................................................................., com ........... anos de idade, participe do
Carnaval 2016 que será realizado no dia _____/02/2017 no AVENIDA TÊNIS CLUBE, sob minha inteira responsabilidade.
Estou ciente ainda que é expressamente proibido vender, servir, fornecer ou entregar bebidas alcoólicas, independente de sua
concentração, a pessoas menores de 18 anos de idade (artigos 81, II e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente), sob pena
de detenção de dois a quatro anos e multa).
Santa Maria,............ de ..........................de 2017.
NOME DO RESPONSÁVEL: ______________________________________________
RG:_____________________________________________
CPF:_____________________________________________
NOME DO MENOR:_____________________________________________________
RG:_______________________________________________
CPF:_______________________________________________
*Indispensável apresentação do RG na portaria do Clube, juntamente com a cópia do RG do esponsável.
ENDEREÇO:

Assinatura do Responsável: _________________________________

AUTORIZAÇÃO – Menores
CARNAVAL ATC/MORPHINE 2017
Pelo presente instrumento particular de autorização e sob as penas da Lei, na condição de ............................. (pai, mãe, avó ou
avô ou representante legal) AUTORIZO expressamente que .......................................................................................................,
com ........ anos de idade, participe do Carnaval 2016 que será realizado no dia _____/02/2017 no AVENIDA TÊNIS CLUBE, em
minha companhia, sob minha inteira responsabilidade.
DECLARO que estarei presente no Clube durante todo o período em que o menor estiver no Avenida Tênis Clube.
Estou ciente ainda que é expressamente proibido vender, servir, fornecer ou entregar bebidas alcoólicas, independente de sua
concentração, a pessoas menores de 18 anos de idade (artigos 81, II e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente), sob pena
de detenção de dois a quatro anos e multa).
Santa Maria, .......... de ..........................de 2017.
NOME DO RESPONSÁVEL: ______________________________________________
RG:_____________________________________________
CPF:_____________________________________________
NOME DO MENOR:_____________________________________________________
RG:_______________________________________________
CPF:_______________________________________________
*Indispensável apresentação do RG na portaria do Clube, juntamente com a cópia do RG do responsável.
ENDEREÇO:

Assinatura do Responsável: __________________________

