
Seja bem-vindo!
Olá, Aquaviário! Nós somos a Capitania Fluvial 
da Amazônia Ocidental e fi camos muito felizes 
em contribuir com a sua carreira ao atendê-los.

Serviços e Taxas
Esclarecimento Sobre a Contratação de Despachantes

Descrição do Serviço Indenização

Inscrição de embarcação, emissão, renovação ou de 2ª via de TIE/TIEM, 
transferência de propriedade e/ou jurisdição de embarcação, alteração 
de dados cadastrais, registro e cancelamento de ônus e averbações 
(embarcação inscrita)

R$ 36,00

Emissão do Documento Provisório de Propriedade NÃO COBRAR

Cancelamento de inscrição de embarcação NÃO COBRAR

Emissão de certidão sobre embarcação inscrita R$ 18,00

Emissão de 2ª via de certifi cados e licenças R$ 36,00

Emissão e alteração de Registro Contínuo de Dados (RCD) R$ 181,00

Emissão de certifi cado de isenção R$ 363,00

Carteira de Habilitação de Amador (CHA) - Inscrição para exame de 
habilitação de amador, renovação, emissão de 2ª via, correspondência 
ou equivalência (Todas as Categorias)

R$ 49,00

Cadastramento de Marinas, Clubes, Entidades Desportivas Náuticas e 
Estabelecimentos de Treinamento Náutico e/ou pessoas físicas devidamente 
cadastradas nas CP/DL/AG para emissão de Atestado de Treinamento para 
Arrais-Amador e Atestado de Treinamento para Motonauta

R$ 60,00

Cadastramento de perito em Compensação de Agulha Magnética R$ 60,00

Termo de entrega de embarcação apreendida, que se encontrar nas 
CP/DL/AG (por dia de apreensão) R$ 60,00

Termo de entrega de embarcação miúda apreendida, que se encontrar 
nas CP/DL/AG (por dia de apreensão) R$ 13,00

Ascensão de categoria NÃO COBRAR

Transferência de jurisdição NÃO COBRAR

Transferência de categoria , de grupo ou seção NÃO COBRAR

Emissão de 2ª via/revalidação de certifi cados (Habilitação/competência) 
MOD.DPC-1034 R$ 20,00

Emissão de 2ª via/revalidação de certifi cados (Habilitação/competência) 
MOD.DPC-1031/1032/1033 R$ 30,00

Emissão de 2ª via dos certifi cados MOD.DPC-1037A, 1037B, 1037C e 2ª via 
dos certifi cados dos cursos do portworker development programme (PDP) R$ 20,00

Emissão de 2ª via de caderneta de inscrição e registro (CIR), no caso de 
extravio, dano, roubo ou furto R$ 30,00

Revalidação/emissão de nova via da caderneta de inscrição e registro (CIR) 
devido ao término de espaço R$ 30,00

Esta Capitania possui pessoal qualifi cado para ajudar no preenchimento dos 
modelos necessários e sem custo nenhum para o usuário dos serviços.

Se ainda Vossa Senhoria decidir, por conveniência, a contratação de um 
despachante ou representante legal, solicite a ele o número do protocolo do 
serviço solicitado, para que vossa Senhoria possa, a qualquer momento, fazer 
o devido acompanhamento de seu processo, junto à Capitania Fluvial da 
Amazônia Ocidental. 

Qualquer pendência ou difi culdade em seu processo, você  poderá falar 
diretamente com o setor responsável, não necessitando de intermediários. 

Ensino Profi ssional Marítimo:
(92) 2123-4910 / (92) 98115-5053

Arrais Amador: 
(92) 2123-4959

Inscrição de Embarcações:  
(92) 2123-4959

Setor de obras:  
(92) 2123-4959


