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Tipo de Documento Telefones Ùteis 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAL TEMPORÁRIA Credenciamento – (71) 3204-1155 
COE (Emergência) – (71) 3204-1155 
Balcão de Informações – (71) 3204-1178 
Gerência de Segurança – (71) 3204-1092 

Orientações 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

Preencher, obrigatoriamente, no computador. 

Em atendimento as normas vigentes da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e da Concessionária do Aeroporto de Salvador, solicitamos a 
Credencial Aeroportuária para o(a) colaborador(a) abaixo relacionado(a). 

EMPRESA SOLICITANTE 

Razão Social CNPJ 

  
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO COLABORADOR(A) QUE SERÁ CREDENCIADO 

Nome Completo Tratamento 

  
RG OE/UF CPF Passaporte RNE Data de Nascimento 

      
Endereço Nº. Complemento Bairro Cidade UF CEP 

       
Telefone Residencial Telefone Celular Telefone Comercial Período do Credenciamento Temporário  

   /             /          a          /             / 

JUSTIFICATIVA PARA ACESSO 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE DA EMPRESA SOLICITANTE 

Responsabilizo-me pelas informações citadas neste formulário e documentações anexas de cunho obrigatório em conformidade com a Agência Nacional da Aviação  Civil (ANAC) e a 
Concessionária do Aeroporto de Salvador. Estou ciente de que o  credenciado temporário deve permanecer acompanhado por funcionário com credencial permanente indicado neste documento, 
durante todo o acesso às ARS. Estou ciente que será aplicada multa em caso de não devolução da credencial vencida. Tenho ciência das responsabilidades decorrentes do uso correto da 
Credencial Temporária e da devolução quando cessar a sua validade ou ativ idade no aeroporto, sob pena de arcar com as responsabilidades administrativas aeroportuárias, civis, criminais 
e os eventuais danos advindos da utilização indevida. Responsabilizo-me, também, em exigir do funcionário o uso correto da credencial no ambiente aeroportuário.  

Nome Completo do Representante Responsável da empresa Data/Carimbo / Assinatura 

  
Função Telefone 

  
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CREDENCIADO PERMANENTE QUE FARÁ O ACOMPANHAMENTO 

Responsabilizo-me pelas informações citadas neste formulário e documentações anexas de cunho obrigatório em conformidade com a Agência Nacional da Aviação  Civil (ANAC) e a 
Concessionária do Aeroporto de Salvador. Estou ciente de que devo permanecer acompanhando, durante todo o acesso às ARS, o credenciado temporário citado neste documento. Estou ciente 
que será aplicada multa em caso de não observância a esta norma. Tenho ciência das responsabilidades decorrentes do uso correto da Credencial Temporária e da devolução quando cessar a 
sua validade ou at iv idade no aeroporto, sob pena de arcar com as responsabilidades administrativas aeroportuárias, civis, criminais e os eventuais danos advindos da utilização indevida. 
Responsabilizo-me, também, em exigir do credenciado temporário o uso correto da credencial no ambiente aeroportuário, orientando-o a não ter em posse qualquer material perigoso ou proibido, 
sem autorização legal e justificativa para utilização. 

Nome completo do credenciado permanente Data/Carimbo / Assinatura 

  
Função Telefone 

  
 

 

 

De acordo: 
Polícia Federal / Receita Federal 

Chefe Credenciamento Emissor da Credencial Recibo de Pagamento/Observações 

Data Data Data  

   
Assinatura/Carimbo Assinatura/Carimbo Assinatura/Carimbo 

 
 

  

 

 

CREDENCIAL TERMO  DE RESPONSABILIDADE E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA CREDENCIAL TEMPORÁRIA 

Acesso Responsabilizo-me pelas informações citadas neste formulário e documentações anexas de 
cunho obrigatório em conformidade com a Agência Nacional da Aviação  Civil (ANAC) e a 
Concessionária do Aeroporto de Salvador. Estou ciente de que devo permanecer acompanhado 
pelo funcionário acima citado durante todo o acesso às ARS. Estou ciente que será aplicada multa 
em caso de não devolução da credencial vencida. Tenho ciência das responsabilidades decorrentes 
do uso correto da Credencial Temporária e da devolução quando cessar a sua validade ou 
atividade no aeroporto, sob pena de arcar com as responsabilidades administrativas 
aeroportuárias, civis, criminais e os eventuais danos advindos da utilização indevida. Responsabilizo-
me, também, em usar corretamente a credencial no ambiente aeroportuário e não ter em minha 
posse qualquer material perigoso ou proibido, sem autorização legal e justificativa para utilização. 

Data Recebimento 

 
 
 

   

Validade Assinatura do Credenciado 
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