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 TERMO DE SOLICITAÇÃO  
 

EMPRESA: 
 

RESPONSÁVEL PELA 
SOLICITAÇÃO: 

 

TELEFONE:  

LOCAL DE PERMANÊNCIA 
DOS ITENS: 

 SALA DE EMBARQUE                                     OFICINA DE MANUTENÇÃO 
 

 OUTROS: _____________________________________ 
 

Solicito autorização para acessar e permanecer nas ARS deste aeroporto com o(s) item(ns) 
proibido(s) relacionado(s) no inventário abaixo. 

 

QUANTIDADE ITENS PROIBIDOS (Detalhar material) JUSTIFICATIVA 
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Responsabilizo-me pelas informações aqui declaradas e assumo perante a FRAPORT, o 

compromisso de salvaguardar os itens proibidos e mantê-los, em local trancado, quando não 

estiverem em uso. 

 

Comprometo-me em comunicar a retirada da área restrita de segurança, qualquer item 

relacionado na presente solicitação, a fim de manter o inventário atualizado. 

 

Declaro estar ciente que o operador de aeródromo realizará inspeções a fim de verificar a guarda 

dos itens nas instalações. 

 

Pelo não cumprimento do presente, fico ciente de todas as sanções administrativas e judiciais que 

poderão advir. 

 

Entendo que os meus dados pessoais eventualmente indicados no presente formulário são 

necessários para o cumprimento de obrigações legal e demais regulamentações do segmento 

aeroportuário emitidas pela ANAC no que diz respeito ao controle de itens proibidos 

permanentes nas áreas restritas do aeroporto e que a Fraport irá tratá-los nos termos da sua 

política de privacidade de dados pessoais. 

 

 

 

Data: _____________                           Assinatura:____________________________________ 
 
 

 
USO EXCLUSIVO FRAPORT 

CARIMBO E ASSINATURA SECURITY FRAPORT OBSERVAÇÃO 

 
CONFERÊNCIA CONTROLE DE ACESSO 

NOME DATA ASSINATURA 
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