
TERMO DE RESPONSABILIDADE
 ADOLESCENTE COM MAIS DE 14 ANOS E MENOS DE 16 ANOS (Conf. Art. 2º da Port. nº 01/2013)

Eu,  _______________________________________________  RG  n.  _________________, 
na  qualidade  de  (__)  PAI  (__)  MÃE (__)  TUTOR (A)  (__)  GUARDIÃO,  AUTORIZO o(a)  meu(minha)  
filho(a)  ________________________________________,  a  entrar  e  permanecer  no  evento
CARNAVAL  2019,  a  ser  realizado  no  Recinto  de  Eventos  Ernesto  Ricciardi,  no  dia  _____________,
acompanhado(a) de ________________________________________,  RG nº _____________,
na qualidade de (__) IRMÃO (Ã) (__) TIO(A) (__) AVÔ(Ó), na condição de responsável pelo menor, orientado
e assistido durante o evento,  o  qual  presto  o  compromisso de fidelidade à proibição de venda,  oferta,
fornecimento, entrega e permissão de bebida alcoólica.

Declaro estar ciente de que o menor  sob minha responsabilidade não poderá permanecer neste
evento quando da minha ausência ou saída.

Declaro, ainda, estar ciente de que a minha responsabilidade ora prestada é extensiva às sanções
administrativas, civis e penais em caso de infrações e/ou irregularidades a que der culpa por negligência,
imprudência ou imperícia.

Termos em que, Presto Responsabilidade.

Tambaú-SP, ______ de _______________________________ de ______

________________________________________              ________________________________________

PAI / MÃE / TUTOR(A) / GUARDIÃO                                            Responsável
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