
Modelo 04 - CPPR - NORMAM-03/DPC

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

RENOVAÇÃO, SEGUNDA VIA DO TIE OU DA PRPM

1

REQUERIMENTO AO CAPITÃO DOS PORTOS (  A  nexo   2-E da NORMAM-03/DPC   )  . No requerimento deverá
ser marcado o motivo da solicitação e se houve alterações com relação ao proprietário e/ou das características da
embarcação. Caso tenham ocorrido alterações nos dados cadastrais do proprietário, deverão ser apresentados os
documentos comprobatórios pertinentes, referentes à comprovação de residência.

2
Para os casos em que tenha ocorrido alteração das características da embarcação,o proprietário deverá apresentar
novo BADE/BSADE preenchido. (  A  nexo 2-  A   ou 2-  D     da NORMAM 03/DPC  )  .

3 TIE original (somente para renovação).

4

Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela  popa (traseira) e outra pelo
través (lado),  de forma que apareça total  e claramente de proa a popa, preenchendo a largura da foto,  que
deverão ser arquivadas pela CP/DL/AG no SISGEMB. Uma das fotos deverá mostrar o número de inscrição da
embarcação.

5

RG e CPF do proprietário ou do CNPJ e Contrato Social (se empresa). (cópia autenticada ou cópia simples com
apresentação do original para ambos os  documentos). Obs:  Proprietário deverá  apresentar Comprovante da
Situação  Cadastral  no  CPF  impresso.  (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp)

6

Comprovante de residência (cópia) - Contas públicas: água, luz ou telefone, com o CEP, expedido no prazo
máximo de noventa (90) dias corridos, em nome do interessado. Caso o interessado não tenha como comprovar
endereço,  ele  poderá  apresentar  uma Declaração  de  Residência,  assinada pelo  próprio  ou  por  procurador
bastante, conforme prescrito na Lei n o 7.115, de 29 de agosto de 1983. Esta declaração presume-se verdadeira
sob as penas da lei. O modelo de Declaração de Residência encontra-se no (Anexo 2-I da NORMAM 03/DPC).

7
Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),
exceto  para  órgãos  públicos.  Link:  https://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp?
v_destino=servicos

8
Procuração  para  terceiros/prepostos,  assinada  pelo  proprietário  com  assinatura  idêntica  ao  documento  de
identificação, caso não seja o proprietário.
OBS: A procuração deverá ter cópia da identidade do representante legal.

Notas:

1) No caso de perda, roubo ou extravio do TIE ou da PRPM, o proprietário deverá requerer a segunda via à CP/DL/AG onde a
embarcação foi inscrita. Para isso, deverá apresentar um requerimento especificando o motivo pelo qual solicita 2º via, acompanhado
da mesma documentação necessária para renovação, exceto TIE original.

2) Se o interessado possuir um registro de ocorrência relativo ao extravio, este deverá ser registrado no SISGEMB. Caso não possua
registro de ocorrência, deverá apresentar uma declaração de extravio, onde conste que o declarante está ciente das implicações legais
para prestação de informações inverídicas, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal. O modelo da declaração de extravio
encontra-se no     anexo 2-J  . Ele deverá assiná-la na presença do atendente da CP/DL/AG.

3) No caso de mau estado de conservação do TIE ou da PRPM, deverá ser entregue o original.

_______________________________________ 
Assinatura do Proprietário (a) / Procurador (a)

Data de Entrada: Auto de Infração/Nada Consta: (    ) SIM ou (    ) Não

Militar Recebedor: Número do SISAP:

Rua Benjamin Constant, 707 – Centro Histórico – CEP: 83203-190 -  Paranaguá - PR
Site: www.marinha.mil.br/  cppr  

E-mail: gap-cppr@marinha.mil.br
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