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IDENTIDADE INSTITUCIONAL

“No médio Solimões, a AgTefé é presença constante”

Propósito

Contribuir para a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana nos rios e
prevenção da poluição hídrica na área de jurisdição.

Missão 

Agência  Fluvial  de  Tefé  tem  o  propósito  de  contribuir  para  a  orientação,  a
coordenação e  o controle  das  atividades  relativas  à  Marinha Mercante e  organizações
correlatas, no que se refere à defesa nacional, à salvaguarda da vida humana, à segurança
da navegação nas hidrovias interiores e à prevenção da poluição hídrica. Para consecução
do seu propósito, cabem às Capitanias, Delegacias e Agências as seguintes tarefas:

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos e normas, nacionais e internacionais, que
regulam os tráfegos fluviais;
II - Realizar inspeções navais e vistorias;
III - Instaurar e conduzir Inquéritos Administrativos referentes aos fatos e acidentes de na-
vegação;
IV - Auxiliar o serviço de salvamento marítimo;
V - Concorrer para a manutenção da sinalização náutica;
VI - Coordenar, controlar e/ou ministrar cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM);
e
VII - Executar, quando determinado, atividades atinentes ao Serviço Militar.

Visão de Futuro

Ser reconhecida como uma Organização Militar de excelência, trabalhando com
eficiência  e  eficácia  no Sistema de Segurança  do Tráfego Aquaviário  da Marinha  do
Brasil.  Tendo por  finalidade,  consolidar  e  revitalizar  as  boas  práticas  da  gestão,  bem
como, levar ao conhecimento dos usuários os serviços prestados pela Marinha do Brasil,
por meio da Agência Fluvial de Tefé, buscando sempre alcançar a excelência em gestão,
ao  modernizar  e  qualificar  os  serviços  executados,  agregando  assim,  resultados
significativos para o Estado do Amazonas e município de Tefé. Dessa forma, almejamos
uma aproximação com o usuário, informando e proporcionando acesso às informações,
permitindo que conheçam melhor a Marinha do Brasil.

Valores

Honestidade, ética, comprometimento, patriotismo e respeito ao usuário.
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JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA FLUVIAL DE TEFÉ

A Agência Fluvial de Tefé (AgTefé) é uma Organização Militar da Marinha do
Brasil, subordinada a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC). Criada pelo
Decreto nº 81.591, de 20 de abril de 1978, sob a denominação de Agência da Capitania
dos Portos dos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima em Tefé e ativada, em
20 de novembro de 1987, pela Ordem de Serviço n° 0170/87, do Capitão dos Portos dos
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

O prédio atual da Agência é uma construção do ano de 1905, onde funcionou a 1ª
igreja de Tefé – a Igreja de Bom Jesus dos Navegantes, que foi cedido pela Prelazia de
Tefé e reformado em 1993. 

As  atividades  da  Agência  abrangem  os  seguintes  municípios  do  Amazonas:
Alvarães, Carauari,  Fonte Boa, Japurá, Juruá, Maraã, Tefé e Uarini, além de inúmeras
comunidades compreendidas nessa extensa área, atingindo em quase 3.000 km de vias
navegáveis. 

ALVARÃES                                          CARAUARI                                         FONTE BOA

 

JURUÁ                                                  JAPURÁ                                              MARAÃ

                              TEFÉ                                                                 UARINI

Fonte das imagens: Wikipédia.
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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviço ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094/2017 de Julho
de 2017 que determina  que os órgãos e  as  entidades  do Poder  Executivo  federal  que
prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão
elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Usuário, no âmbito de sua esfera de competência.
Adicionalmente,  segundo a Lei  nº 13.460/2017,  o usuário é considerado como pessoa
física  ou  jurídica  que  se  beneficia  ou  utiliza,  efetiva  ou  potencialmente,  de  serviço
público.

E tem por objetivo informar ao usuário acerca dos serviços prestados pelo órgão
ou entidade,  das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e
padrões de qualidade de atendimento ao público. Dentro do processo de reestruturação e
da melhoria permanente da qualidade do serviço de atendimento ao público, nesse sentido
a  Agência  Fluvial  de  Tefé  (AgTefé)  apresenta  a  sua  Carta  de  Serviços  ao  Usuário,
acreditando que este canal de comunicação, divulgado junto aos seus usuários, seja um
meio de extrema importância para transparência e a visibilidade dos serviços que executa.

A Carta divulga de maneira simples e clara, os serviços que a AgTefé oferece e
orienta quanto aos seus requisitos e a maneira como cada serviço é tratado, antes de serem
acessados pelo público-alvo. Por reconhecer o usuário como cliente e parceiro, a Carta de
Serviços da AgTefé, também, aponta o caminho para as sugestões ou reclamações que
possam vir a melhorar os processos, assegurando a efetiva participação e transparência ao
usuário na avaliação dos serviços prestados.

Sejam bem-vindos!!!

A Agência Fluvial de Tefé está aqui para servi-los da melhor forma possível!!!
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INFORMAÇÕES GERAIS

Localização e funcionamento do Grupo de Atendimento ao Público (GAP) na Agência
Fluvial de Tefé.

AgTefé - AGÊNCIA FLUVIAL DE TEFÉ
Rua: Duque de Caxias, 287, Centro.
CEP: 69.470-013 - Tefé /AM
Informações/Denúncias: (97) 3343-2572 / (97) 3343-3058

Prioridade de atendimento

Idosos (acima de 60 anos), Gestantes e Portadores de necessidades especiais.

Horário de Funcionamento

A Capitania possui os seguintes horários de atendimentos ao público: 
As seções de Protocolo (GAP) de segunda a sexta das 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h00.
Despachos 08h00 às 22h00 - (domingo a domingo)

Horário de Funcionamento em Casos Especiais 

Despacho, avisos de entrada e saída: 24h.

Tempo de espera para atendimento

O tempo de espera para o primeiro atendimento no Grupo de Atendimento ao Público
(GAP) é de no máximo:  Vinte (20) minutos.

Tratamento dispensado ao usuário
 
A Agência dispõe de sala de atendimento climatizada, cadeiras para espera e televisão.

 Procedimento Alternativo

As seções de atendimento ao público possuem arquivos físicos dos processos por eles
iniciados,  os quais servem de base para informações  caso o sistema informatizado se
encontre  indisponível,  fazendo  com  que  o  usuário  não  retorne  sem  as  informações
desejadas.
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Pesquisa de Satisfação

Possuímos uma PESQUISA DE SATISFAÇÃO do usuário com o objetivo de entender o
pensamento de nosso cliente e, dessa forma, buscar uma melhor qualidade nos serviços
oferecidos.

Outras etapas do serviço:

No caso de prestação de informações ou orientações, o usuário é atendido por um dos
servidores disponíveis; se o assunto não for de competência de um dos servidores, ele é
encaminhado ao Agente que é o representante da autoridade marítima em Tefé. Em caso
de denúncia, o usuário é orientado de forma imparcial e pormenorizado sobre todos os
fatos  apresentados,  bem  como  acerca  de  todas  as  possibilidades  de  prestação  de
assistência  pela  Agência.  Cabe mencionar  que a Agência possui um canal  disponível,
diretamente com o Agente, inclusive com o aplicativo whatsapp. 

FORMAS DE ACESSO

Pessoalmente  no  balcão  de  atendimento  da  AgTefé,  onde  tramita  os  processos  e
despachos, no horário de expediente ou por meio eletrônico, em caso de emergência, esta
Agência funciona vinte e quatro horas, durante todos os dias da semana.
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PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

A Agência presta uma grande variedade de serviços relativos às embarcações. Aqui você
saberá quais são os documentos necessários para inscrever e transferir sua embarcação;
obter licenças de construção, de reclassificação, e para trafegar provisoriamente e outros
documentos. 

Observações Gerais:

1 - Os formulários a serem preenchidos com letra de forma, sem rasuras e assinado pelo
proprietário, armador ou seu representante legal munido de procuração, excetuando-se o
PROTOCOLO, podem ser impressos agora. Vejam quais são os que você vai precisar e
imprima-os:

a)  Requerimento ao Tribunal Marítimo/Capitania, Delegacias e Agências;
b)  Boletim de Atualização de Embarcações (BADE);
c)  Boletim de Cadastramento de Embarcações Miúdas (BCEM).

Os formulários deverão ser preenchidos com letra de forma, sem rasuras e assinado pelo
proprietário, armador ou seu representante legal munido de procuração.

2 - Esteja de posse do PROTOCOLO ao retornar a Agência para se informar sobre o
andamento do seu processo

LEMBRE-SE: 

Você  não  precisa  de  despachante  para  realizar  os  serviços  da  Agência.  Além  das
informações aqui contidas, você pode acessar a página da Diretoria de Portos e Costas –
www.dpc.mar.mil.br - e conhecer as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) na
íntegra,  lendo-as  ou  Copiando-as  para  o  seu  computador.  Tal  informação  consta  no
quadro de avisos do Grupo de Atendimento ao Público (GAP).
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A Agência oferece diversos serviços, seguem abaixo os principais:

 Emissão de Título de Inscrição de Embarcação Miúda – TIEM

Embarcação Miúda com propulsão a motor
 (exceto embarcação de esporte e/ou recreio)

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição quando se tratar de
embarcações de órgãos públicos;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade (cópia
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
6)Boletim  Simplificado  de  Atualização  de  Embarcações  (BSADE)  devidamente
preenchido, conforme anexo 2-E da NORMAM-02/DPC;
7)Prova  de  propriedade  da  embarcação,  em  conformidade  com  o  item  0208  da
NORMAM-02/DPC;
8)Prova de propriedade do motor (não obrigatório para motores com potência igual ou
menor que 50 HP) (se aplicável);
9)Catálogo/Manual ou Declaração do fabricante ou do Responsável Técnico contendo as
principais  características  da  embarcação,  tais  como  a  lotação  máxima,  capacidade
máxima de carga, motorização máxima, comprimento, boca (largura), pontal e materialdo
casco. Caso a embarcação tenha sido construída pelo interessado, apresentar Declaração
de Construção de Embarcação Miúda, conforme anexo 2-R da NORMAM-02/DPC;
10)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga- DPEM quitado (cópia simples).Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil de
exigir  o  seguro  encontra-se  suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  nº 13.313/2016.
Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;
11)Título de aquisição e comprovante de regularização junto a RFB (Receita Federal do
Brasil)  em  se  tratando  de  embarcação  importada  (se  aplicável);
12)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; e
13)Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,referente ao serviço de inscrição de embarcação miúda e emissão do TIEM,
exceto para órgãos públicos (cópia simples).ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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Emissão de Título de Inscrição de Embarcação - TIE
(Embarcação de Esporte e Recreio)

Embarcação com comprimento igual ou menor que 12 metros

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade(cópia 
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física)ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
6)Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE), conforme o anexo 2-
D da NORMAM-03/DPC, devidamente preenchido em duas vias;
7)Documentação de prova de propriedade,  de acordo com a forma de aquisição e em
conformidade  com  o  item  0208  da  NORMAM-03/DPC;
8)Prova de aquisição do motor (com potência acima de 50 HP);
9)Título de aquisição e comprovante de regularização junto a RFB (Receita Federal do
Brasil)  em  se  tratando  de  embarcação  importada  (se  aplicável);
10)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples).Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil de
exigir  o  seguro  encontra-se  suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  no 13.313/2016.
Qualquer  alteração  referente  ao  assunto  será  divulgada  oportunamente;
11)Catálogo/Manual ou Declaração   do   fabricante   ou   Declaração   do   Responsável
Técnico que contenham as principais características da embarcação, tais como a lotação
máxima, motorização, comprimento, boca (largura), etc. Caso a embarcação tenha sido
construída  pelo  interessado,    apresentar    o    Termo   de    Responsabilidade    de
Construção/Alteração,  conforme  anexo  3-D  da  NORMAM-03/DPC;
12)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;e
13)Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento,
referente ao serviço de inscrição de embarcação e emissão do TIE (cópia simples).

Observação: Se por algum motivo o TIE  ou o  TIEM não puder ser expedido dentro da
validade do protocolo da CP, DL ou AG, a embarcação poderá trafegar com a via do
BSADE junto do protocolo por no máximo, sessenta dias. Se depois de  sessenta dias o
TIE/TIEM ainda não puder ser confeccionado, será emitido um TIE Provisório, conforme
anexo 2-B daNORMA M-03/DPC, com prazo de validade de até 30 dias.
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(Embarcação com comprimento maior que 12 e menor que 24 metros (médio porte)
e embarcação com comprimento maior ou igual a 24 metros (grande porte) e AB
menor ou igual a 100)

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade(cópia 
simples) (se aplicável);
4)Boletim de Atualização de Embarcações (BADE), conforme anexo 2-A da NORMAM-
03/DPC) devidamente preenchido;
5)Termo  de  responsabilidade  de   construção/alteração  conforme  anexo  3-D   da
NORMAM-03/DPC, para embarcações de esporte e recreio de médio porte dispensadas
de  vistorias,  de  acordo  com  o  item  0334  da  NORMAM-03/DPC;
6)Termo de  responsabilidade  para  inscrição,   devidamente   preenchido   em   2   vias,
conforme anexo 3-C da NORMAM-03/DPC, para embarcações com comprimento maior
que 12 metros e menor que 24 metros (se aplicável);
7)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física)ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
8)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água,gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso  o  interessado  não apresente  um dos
comprovantes acima,  poderá apresentar  em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
9)Prova de aquisição do motor (obrigatória apenas quando a potência for acima de 50HP)
(se aplicável);
10)Prova de propriedade da embarcação (conforme o item 0208 da NORMAM-03/DPC);
11)Para embarcações  adquiridas no exterior,  prova de aquisição no exterior (BILL OF
SALE) ou fatura comercial com a prova da remessa do valor de aquisição por via bancária
(com tradução juramentada) (se aplicável);
12)Para embarcações adquiridas no exterior, comprovante de regularização de importação
perante o órgão competente   (guia de importação emitida   pela   Receita  Federal)  (se
aplicável);
13)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples).Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
de  exigir  o  seguro  encontra-se   suspensa,    em   conformidade   com   a    Lei
no13.313/2016. Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;
14)Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro) (se aplicável);
15)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; e
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16)Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento,
referente  ao  serviço  de  inscrição  de  embarcação  e  emissão  do  TIE  (cópia  simples).

Observação: Se por algum motivo o TIE não puder ser expedido dentro da validade do
protocolo da CP, DL ou AG, a embarcação poderá trafegar com a via do BSADE junto do
protocolo por no máximo, sessenta dias. Se depois de sessenta dias o TIE/TIEM ainda não
puder  ser confeccionado,  será emitido  um TIE Provisório,  conforme o Anexo 2-B da
NORMAM-03/DPC, com prazo de validade de até 30 dias. 

Emissão do Título de Inscrição de Embarcação (TIE)
(Embarcação com AB menor ou igual a 100, exceto as miúdas)

Embarcação empregada na navegação interior

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição quando se tratar de 
embarcações de órgãos públicos, conforme anexo 2-F da NORMAM-02/DPC;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade(cópia 
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso  o  interessado  não apresente  um dos
comprovantes acima,  poderá apresentar  em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
6)Prova de propriedade, conforme o item 0208 da NORMAM-02/DPC;
7)Boletim de Atualização de Embarcação (BADE), conforme anexo 2-B da NORMAM-
02/DPC;
8)Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro) (se aplicável);
9)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; e
10)Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do construtor  / fabricante, obtido no 
endereço eletrônico abaixo (se aplicável): 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/CNPJ/cnpjreva.solicitacao.asp
11)Certificado  de Arqueação (para  embarcações  com AB maior  que 50)  ou Notas  de
Arqueação (para embarcações com AB menor ou igual a 50) (conforme o caso);
12)Certificado de Borda Livre (para embarcações com AB maior que 50) (se aplicável);
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13)Certificado de Segurança da Navegação (Embarcações de passageiros com AB maior
que 20 ou de carga com AB maior que 50) ou Termo de Responsabilidade (anexo 8-D da
NORMAM-02/DPC) (conforme o caso);
14)Prova de aquisição do motor (obrigatório apenas quando a potência for acima de 50
HP) (se aplicável);
15)Licença de Construção ou Licença de Construção para Embarcações já Construídas
(conforme o caso);
16)Para embarcações  adquiridas no exterior,  prova de aquisição no exterior (BILL OF
SALE) ou fatura comercial com a prova da remessa do valor de aquisição por via bancária
(com tradução juramentada) (se aplicável);
17)Para embarcações adquiridas no exterior comprovante de regularização de importação
perante  o  órgão  competente  (guia  de  importação  emitida  pela  Receita  Federal)  (se
aplicável);
18)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples).Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
de exigir   o   seguro   encontra-se   suspensa,em   conformidade   com   a   Lei   no

13.313/2016. Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;
19)Relatório  de  Verificação  da  Lotação  de  Passageiros  e  do  Peso  Máximo de  Carga
(embarcações de passageiros ou passageiros e carga, com AB menor que 20), conforme
anexo 6-H da NORMAM-02/DPC (se aplicável);
20)Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) - para as embarcações com AB maior que
10 (se aplicável); e
21)Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento,
referente ao serviço de inscrição de embarcação e emissão do TIE, exceto para órgãos
públicos (cópia simples).

Emissão de DPP/PRPM
(Embarcação com AB maior que 100 )

Embarcação empregada na navegação interior

Documentação necessária:

1)Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal Marítimo,
conforme anexos A e C da Portaria no 6/2015, do TM;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade(cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se aplicável);
4)Contrato  Social  ou  Estatuto  Social  da  empresa,  com  a  última  alteração  contratual
consolidada  ou  comprovante  da  Empresa  Individual  de  Responsabilidade  Limitada  -
EIRELI  (se  pessoa  jurídica)  ou  Comprovante  de  Empresário  Individual  (se  pessoa
física).Tais documentos deverão estar registrados na Junta Comercial do Estado;
5)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos sócios/dirigentes
que  assinam  pela  empresa  (se  pessoa  jurídica)  e/ou  dos  proprietários/requerentes  (se
pessoa física) (cópia simples) (conforme o caso);
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6)CPF  dos  sócios/dirigentes  que  assinam  pela  empresa  (se  pessoa  jurídica)  ou  dos
proprietários/requerentes (se pessoa física).
7)Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa jurídica);
8) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, INSS e FGTS
(se pessoa jurídica) ou da SRF (se pessoa física);
9)Certificado de Registro de Armador (CRA), se o adquirente for registrado no TM como
Armador, ou Relatório Simplificado de Armador emitido pelo TM (conforme ocaso);
10)Licença de Construção (LC), ou Alteração (LA), ou Reclassificação (LR), ou Licença
de construção para embarcações já construídas (LCEC), conforme ocaso,  emitida pela
CP/DL/AG, por  Sociedade Classificadora  ou por  Entidade  Certificadora,  reconhecidas
pela DPC, para ambos os casos;
11)Comprovante  de  inscrição  do  Armador  e  da  Embarcação  no  Registro  Geral  da
Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca (se aplicável);
12)Licença  para  Pesca  em  nome  do  atual  proprietário/armador  (para  embarcação
destinada à pesca) (se aplicável);
13)Licença  da EMBRATUR ou órgão sucedâneo,  quando se tratar  de embarcação  de
turismo (se aplicável);
14)Boletim de Atualização de Embarcação (BADE), devidamente preenchido;
15)Termo de  Entrega  e  Aceitação  assinado  pelo  construtor  e  proprietário,  com firma
reconhecida;
16)Declaração  ou  Termo  de  Quitação  do  casco,  assinada  pelo  construtor,  com firma
reconhecida;
17)Declaração ou Termo de Quitação dos motores acoplados à embarcação assinada pelo
vendedor, com firma reconhecida;
18)Certificado de Arqueação;
19)Certificado de Segurança da Navegação (se aplicável);
20)Licença de Estação de Navio ou Certificado Rádio Internacional (IRIN), se aplicável e
quando o  n° do  IRIN não constar  no  Certificado  de  Arqueação  ou de  Segurança  da
Navegação (conforme o caso);
21)Prova  de  aquisição  no  exterior  ou  fatura  comercial  com  a  prova  da  remessa  via
bancária para embarcação adquirida no exterior (se aplicável);
22)Comprovante de regularização de importação perante o órgão competente (Guia de
importação emitida  pela  Receita  Federal)  -  para embarcação adquirida no exterior  (se
aplicável).

TIE/TIEM - Renovação 

Documentação necessária

1)Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de renovação quando se tratar de
embarcações de órgãos públicos;
2)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na   Junta   Comercial,  Estatuto   ou   Contrato   Social   (se
pessoa jurídica)  (cópia simples);
3)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
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que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
4)BADE/BSADE  preenchido (para   os  casos  em que tenham ocorrido  alteração  das
características da embarcação (se aplicável);
5)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;
6)TIE / TIEM original;
7)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples);  Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
de   exigir   o   seguro   encontra-se   suspensa,   em   conformidade   com   a   Lei   n°
13.313/2016. Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente; e
8)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente  ao  serviço   de   renovação   do   TIE/TIEM, exceto   para   órgãos   públicos
(cópia simples).

Observações:
1) No requerimento  ou ofício deverá ser informado se houve alterações  cadastrais  do
proprietário e/ou das características da embarcação; e
2) Se ocorrerem alterações nos dados cadastrais do proprietário, deverão ser apresentados
os documentos pertinentes como, por exemplo, um novo comprovante de residência.

TIE/TIEM - 2a via (roubo, furto, perda, extravio ou dano)

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado  informando  o  motivo  da  solicitação  da  2a via  (perda,
roubo, furto, extravio ou mau estado de conservação) ou ofício de solicitação de 2a via,
quando se tratar de órgãos públicos;
2)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de   Registro  na   Junta   Comercial,  Estatuto   ou   Contrato   Social   (se
pessoa jurídica) (cópia simples);
3)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água,gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes  acima,  poderá apresentar  em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
4)BADE/BSADE  preenchido  (para   os   casos   em   que   tenham   ocorrido   alteração
das características da embarcação) (se aplicável);
5)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;
6)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples).   Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
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de  exigir  o  seguro  encontra-se  suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  n°
13.313/2016.Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;

7)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de 2a via do TIE/TIEM, exceto para órgãos públicos (cópia simples).

Observações:
1)No requerimento  ou  ofício  deverá  ser  informado  se  houve  alterações  cadastrais  do
proprietário e/ou das características da embarcação;
2)Se ocorrerem  alterações   nos   dados   cadastrais   do   proprietário,   deverão   ser
apresentados os documentos pertinentes como, por exemplo, um novo comprovante de
residência;
3)No caso de alteração das características da embarcação deverá ser apresentado novo
BADE/BSADE preenchido; e
4)Se a solicitação se deve ao mau estado de conservação do TIE/TIEM, o documento
original  deverá  ser  apresentado.  No  caso  de  roubo  ou  furto  apresentar  Registro  de
Ocorrência (RO), nos demais casos, a Declaração de Perda/Extravio de Documento anexa
à NORMAM, relatando o motivo.

 CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (CTS)

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)Uma  proposta  de  CTS  feita  pelo  interessado,  de  acordo  com  o  modelo  de  Laudo
Pericial,  conforme anexo 1-B das  NORMAM-01/DPC e NORMAM-02/DPC, na  qual
deverá  ser  demonstrada  por  meio  de  documentação  que  comprove  a  adequação  da
composição da tripulação mínima sugerida;
3)Documento  que  contenha  informações  relacionadas  nas  Diretrizes  Específicas  para
Elaboração do CTS, conforme anexo 1-C das NORMAM 01/DPC e NORMAM-02/DPC,
relativas ao serviço de quarto em viagem (embarcações com AB maior que 10); e
4)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de perícia para elaboração do laudo para emissão do CTS, exceto
para órgãos públicos (cópia simples).

Observações:  
1)O  CTS  é  obtido  após  a  realização  de  perícia  na  embarcação  pela  CP/DL/AG;  
2)Caso  ocorra  uma  pendência  impeditiva  (antes  da  saída  -  A/S)  nessa  perícia,  o
prosseguimento  do  processo  dependerá  da  prontificação  da  embarcação  para  sanar  a
pendência;  e
3)O documento constante da alínea c permitirá ao inspetor/vistoriador obter elementos
para análise dos critérios para o serviço na embarcação, os quais irão contribuir para se
determinar o quantitativo mínimo de tripulantes.
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TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO

Embarcação empregada na navegação interior 

Inscrita na CP/DL/AG 

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado, conforme anexo 2-F da NORMAM-02/DPC;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade (cópia
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física)ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz,água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação   em
que   figure   como   locatário   (cópia   simples).   Caso   o   interessado   não apresente
um   dos   comprovantes    acima,    poderá   apresentar    em   substituição,    uma
declaração de residência assinada;
6)BADE/BSADE (conforme o caso);
7)Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro) (se aplicável);
8)TIE/TIEM (original);
9)Autorização   para   Transferência   de   Propriedade,   constante   do   TIE/TIEM,   com
reconhecimento por autenticidade das firmas do comprador e vendedor.  Caso tenha sido
extraviada, deverá ser solicitada uma segunda via do TIE/TIEM;
10)Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade (conforme o
caso);
11)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou porsua
carga - DPEM quitado (cópia simples). Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
de exigir o seguro encontra-se suspensa, em conformidade com a Lei  n° 13.313/2016.
Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;
12)Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa
(traseira) e a 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; e
13)Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,referente  ao serviço de transferência  de propriedade de embarcação exceto
para órgãos públicos (cópia simples).
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TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO DE EMBARCAÇÃO 

 Inscrita na CP/DL/AG

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado,  conforme  anexo  2-F  da  NORMAM-02/DPC;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade (cópia
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia simples);
6)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
7)BADE/BSADE (conforme o caso);
8)Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro) (se aplicável);
9)TIE/TIEM (original);
10)Autorização  para  Transferência  de  Propriedade,  constante  do  TIE/TIEM,  com
reconhecimento por autenticidade das firmas do comprador e vendedor. Caso tenha sido
extraviada, deverá ser solicitada uma segunda via do TIE/TIEM;
11)Certificado de Segurança  da Navegação ou Termo de Responsabilidade,  conforme
anexo 8-D da NORMAM-02/DPC (conforme o caso);
12)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples). Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
de exigir o seguro encontra-se suspensa, em conformidade com a Lei  n°  13.313/2016.
Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;
13)Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa
(traseira) e a 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;  e
14)Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento,
referente ao serviço de transferência de propriedade e jurisdição de embarcação, exceto
para órgãos públicos (cópia simples).
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TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO DE
EMBARCAÇÃO

Embarcação empregada na navegação interior

Inscrita na CP/DL/AG

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado,  conforme  anexo  2-F  da  NORMAM-02/DPC;  
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade (cópia
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia simples);
6)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
7)BADE/BSADE (conforme o caso);
8)Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro) TIE/TIEM (original);
9)Autorização  para  Transferência  de  Propriedade,  constante  do  TIE/TIEM,  com
reconhecimento por autenticidade das firmas do comprador e vendedor. Caso tenha sido
extraviada, deverá ser solicitada uma segunda via do TIE/TIEM;
10)Certificado de Segurança  da Navegação ou Termo de Responsabilidade,  conforme
anexo 8-D da NORMAM-02/DPC (conforme o caso);
11)Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua
carga - DPEM quitado (cópia simples). Por ora, a obrigatoriedade da Marinha do Brasil
de exigir o seguro encontra-se suspensa, em conformidade com a Lei  n° 13.313/2016.
Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;
12)Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa
(traseira) e a 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;  e
13)Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,referente  ao  serviço  de  transferência  de  propriedade  e  jurisdição  de
embarcação, exceto para órgãos públicos (cópia simples).nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DA
EMBARCAÇÃO, DA RAZÃO SOCIAL OU MUDANÇA DE
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DE EMBARCAÇÕES

INSCRITAS

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade (cópia
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em
que figure  como locatário  (cópia  simples).  Caso o  interessado não apresente  um dos
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição,  uma declaração de residência
assinada;
6)BADE/BSADE (conforme o caso);
7)TIE/TIEM (cópia simples);
8)Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade de Segurança
da Navegação (conforme o caso);
9)Prova de alteração do ato constitutivo (por empresa pública) ou prova do registro em
junta comercial (por firma em nome individual), ou ata da assembleia com alteração da
razão social (por S.A e firma em nome coletivo) (conforme o caso);
10)Documentos necessários que comprovem as alterações cadastrais;
11)Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa
(traseira) e a 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;  e
12)Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento,
referente ao serviço de alteração de dados cadastrais, exceto para órgãos públicos (cópia
simples).
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CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA)

Inscrição para exame e emissão

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado,  conforme  anexo  5-I  da  NORMAM-03/DPC;
2)Documento  oficial  de identificação,  dentro  da  validade,  com foto  (cópia  simples);  
3)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada;
4)Atestado  médico,  emitido  há  menos  de  um  ano,  que  comprove  o  bom  estado
psicofísico,  incluindo  limitações,  caso  existam.  O  Atestado  é  dispensável,  caso  seja
apresentada a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, dentro da validade (conforme o
caso);
5)Atestado de Treinamento para a categoria pretendida (motonauta conforme anexo 5-E
da NORMAM-03/DPC), arrais-amador (anexo 5-F da NORMAM-03/DPC), com firma
reconhecida, emitido por estabelecimento voltado para o treinamento náutico e cadastrado
pela CP/DL/AG (conforme o caso); e
6)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de emissão de CHA (cópia simples).vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

AGREGAÇÃO DE MOTONAUTA (MTA) À CATEGORIA DE
CAPITÃO-AMADOR (CPA), MESTREAMADOR (MSA) OU

ARRAIS-AMADOR (ARA) – EMISSÃO

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado,  conforme  anexo  5-I  da  NORMAM-03/DPC;
2)Carteira  de  Habilitação  de  Amadores  (CHA)  (cópia  simples);  
3)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada;
4)Atestado de treinamento para motonautas,  obtido junto aos estabelecimentos/pessoas
físicas  cadastrados  para  o  treinamento  náutico,  conforme  anexo  5-E  da
NORMAM-03/DPC ou documentos que comprovem a sua capacidade na condução de
moto aquática (conforme o caso); e
5)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de emissão de CHA (cópia simples).gggggggggggggggggggggggggg

Observação: Para os amadores habilitados antes de 02JUL2012, esse atestado poderá ser
substituído  pela  apresentação  de  informações  e  documentos  que  comprovem  a  sua
experiência na condução de moto aquática.
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Renovação de CHA

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado,  conforme  anexo  5-I  da  NORMAM-03/DPC;  
2)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada;  
3)Carteira  de  Habilitação  de  Amador  (CHA)  (cópia  simples);cccccccccccccccccc 
4)Atestado  médico,  emitido  há  menos  de  um  ano,  que  comprove  o  bom  estado
psicofísico,  incluindo  limitações,  caso  existam.  O  Atestado  é  dispensável,  caso  seja
apresentada a Carteira Nacional de Habilitação - CNH dentro da validade (conforme o
caso); e
5)Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU) com o devido  comprovante  de  pagamento
referente ao serviço de emissão CHA (cópia simples).cccccccccccccccccccccccccccccccc

Observação: Ao amador da categoria CPA, MSA e ARA, habilitado antes de 02JUL2012,
que desejar continuar a conduzir moto aquática será exigida a habilitação específica de
Motonauta (MTA). Para tal,  além dos documentos acima listados, deverá apresentar o
Atestado de Treinamento para Motonauta, conforme anexo 5-E da NORMAM-03/DPC
ou informações e documentos que comprovem a sua experiência na condução de moto
aquática (de acordo com o a alínea c) do item 0505 da NORMAM-03/DPC).

 2ª Via de CHA

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado,  conforme  anexo  5-I  da  NORMAM-03/DPC;  
2)Documento  oficial  de identificação,  dentro  da  validade,  com foto  (cópia  simples);  
3)Declaração de extravio, roubo, furto ou danos devidamente preenchida conforme anexo
5-D da NORMAM-03/DPC ou Registro de Ocorrência (conforme o caso); e 
4)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de emissão de CHA (cópia simples).jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS FLUTUANTES NÃO
DESTINADAS À NAVEGAÇÃO

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado, conforme anexo 2-B da NORMAM-11/DPC;
2)Procuração (se aplicável);
3)Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade (cópia
simples) (se aplicável);
4)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou
Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa
jurídica) (cópia simples);
5)Planta de localização, em papel;
6)Planta  de  situação  em papel  e  se  possível,  em formato  digital  compatível  com os
sistemas CAD (DXF, DWG, etc.);
7)Memorial descritivo contendo descrição do tipo de estrutura;
8)Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro naval responsável;
9)Alvará da Prefeitura, caso seja desenvolvida atividade comercial (se aplicável); e
10)Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento,
referente  ao  serviço  de  análise  do  processo  e  emissão  de  parecer  (cópia  simples).

Observações:  
1)Todos  os  documentos  acima  deverão  ser  apresentados  em  duas  vias  originais;  e  
2)As plantas de localização e situação deverão ser assinadas por engenheiro cartógrafo, de
geodésia e topografia, geógrafo ou civil, e o memorial descritivo deverá ser assinado por
engenheiro naval, devendo constar o nome completo do responsável e o seu registro no
CREA, não podendo apresentar correções que alterem sua originalidade.

CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO (CSN)

 Vistoria Inicial para emissão do CSN

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente  ao  serviço  de  Vistoria  em seco para  obtenção  do CSN, exceto  para  órgãos
públicos (cópia simples); e
3)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente  ao serviço de Vistoria  flutuando para obtenção do CSN, exceto para órgãos
públicos (cópia simples).
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Observação:

Após as vistorias em seco e flutuando (realizadas  por Vistoriador Naval do Grupo de
Vistoria e Inspeção - GVI), será emitido o competente CSN.

Vistorias Anual e Intermediária do CSN

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)CSN (cópia simples);
3)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de vistoria para emissão do CSN, exceto para órgãos públicos (cópia
simples).
Observação:  Nas  vistorias  anual  e  intermediária  não  é  necessária  a  docagem  da
embarcação, razão pela qual a vistoria será flutuando.

Vistorias para renovação do CSN

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)CSN (cópia simples);
3)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de Vistoria  em seco para renovação do CSN, exceto para órgãos
públicos (cópia simples); e
4)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de Vistoria flutuando para renovação do CSN, exceto para órgãos
públicos (cópia simples).

Certificado de Segurança da Navegação (CSN) - 2a via

Documentação necessária:

1)Requerimento  do  interessado  informando  o  motivo  da  solicitação  da  2a via  (perda,
roubo, furto, extravio ou mau estado de conservação) ou ofício de solicitação de 2a via,
quando se tratar de órgãos públicos;
2)Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou mau estado
de  conservação),  conforme  o  anexo  2-Q  da  NORMAM-01/DPC  ou  Registro  de
Ocorrência  (RO), no caso de roubo ou furto ou Registro de Extravio de Documentos
(RED), no caso de extravio; e
3)Certificado de Segurança da Navegação original, caso a solicitação de 2a via decorra de
mau estado de conservação (se aplicável); e
4)Guia de Recolhimento  da União (GRU) com o devido comprovante  de pagamento,
referente ao serviço de emissão de 2a via de certificados, exceto para órgãos públicos
(cópia simples).
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AUTO DE INFRAÇÃO
Infração

Constitui infração as regras do tráfego aquaviário a inobservância de qualquer preceito
estabelecido  no  Regulamento  de  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  em  Águas  sob
Jurisdição Nacional - RLESTA, nas normas complementares emitidas pela Autoridade
Marítima e em atos ou resolução internacional  ratificada pelo Brasil,  sendo o infrator
sujeito as penalidades indicadas no RLESTA. 

PENALIDADES PREVISTAS

1) CONSTATADA A INFRAÇÃO, O INFRATOR RECEBERÁ UMA NOTIFICAÇÃO
PARA COMPARECIMENTO:
O infrator disporá de um prazo de oito (08) dias úteis para comparecer a AgTefé para
prestar esclarecimento sobre a infração cometida.

2) APÓS O COMPARECIMENTO DO INFRATOR OU REPRESENTANTE LEGAL:
Será  lavrado  o  auto  de  infração  e  entregue  ao  infrator  ou  representante  legal  com
procuração. 
Caso  o  infrator  não  compareça  dentro  do  prazo,  não  impede  a  autuação  e  o
desenvolvimento regular do processo administrativo e o auto de infração será enviado para
o infrator via correio por Aviso de Recebimento (AR).
 
3) SE A INFRAÇÃO FOR REFERENTE A LEI Nº 9.537/97 (LESTA):
O infrator disporá de um prazo de quinze (15) dias úteis para apresentar sua defesa prévia,
contados da data de recebimento do auto.
Será considerado revel o infrator que não apresentar sua defesa.
A Autoridade Marítima disporá de um prazo de trinta (30) dias para proferir sua decisão,
devidamente fundamentada.
Após a decisão, caberá recurso sem efeito suspensivo, no prazo de cinco (5) dias úteis,
contados a partir do dia consecutivo da data do conhecimento da decisão, incluindo o dia
do vencimento, dirigido à Autoridade Competente, da estrutura da Autoridade Marítima,
imediatamente superior aquela que proferiu a decisão, que disporá do prazo de trinta (30)
dias para proferir a sua decisão, devidamente fundamentada. Em caso de Recurso contra a
aplicação da pena de multa, será exigido o depósito prévio do respectivo valor, devendo o
infrator juntar ao Recurso, o correspondente comprovante.
Caso não tenha sido julgado procedente o recurso e o infrator não concorde com apena
imposta,  poderá  ainda  recorrer  da  decisão,  através  de  recurso  em  última  instância
administrativa sem efeito suspensivo, dirigido ao Representante da Autoridade Marítima
para  a  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  (DPC),  no  prazo  de  cinco  (5)  dias  úteis,
contados da data da notificação da decisão do recurso. Essa autoridade disporá de trinta
(30) dias para proferir sua decisão, devidamente fundamentada.
Caso a decisão do 1º recurso seja favorável, informar ao infrator e registrar o estorno da
multa no Sistema de Controle de Arrecadação Marítima (SCAM).
Caso o infrator não entrar com o recurso, disporá de um prazo de quinze (15) dias para
efetuar o pagamento da multa; e
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Caso a multa aplicada não for paga após quarenta e cinco (45) dias da data do julgamento
do  auto,  o  infrator  e  passível  de  inscrição  na  Dívida  Ativa  da  União.

4)  SE  A  INFRAÇÃO  FOR  REFERENTE  A  LEI  Nº 9.966/00  (POLUIÇÃO
HÍDRICA):

O infrator disporá de um prazo de vinte (20) dias para apresentar sua defesa prévia.
A autoridade marítima disporá de um prazo de sessenta (60) dias, contados da data de
recebimento da defesa do autuado para julgar o auto de infração.
Caso  o  infrator  não  tenha  apresentado  a  defesa  e  tomou  ciência  do  Laudo  Técnico
Ambiental (LTA) antes do julgamento do auto, o mesmo disporá de vinte (20) dias para
apresentá-la, a contar da data da ciência do recebimento do LTA.
Se o infrator apresentou a defesa, abre-se o prazo de vinte (20) dias para apresentação de
aditamento da defesa (complementação da defesa) que começa a contar a partir da ciência
do Laudo Técnico Ambiental (LTA).
Após o  julgamento  do auto  de infração,  o  infrator  disporá  de vinte  (20)  dias  para  o
autuado recorrer da decisão condenatória junto a autoridade que a proferiu, através de
recurso dirigido ao Diretor de Portos e Costas, contados da data em que tomar ciência do
julgamento.
A autoridade competente terá trinta (30) dias para julgá-la o recurso interposto, contados
da data de seu recebimento.
Caso o recurso seja deferido pelo Diretor de Portos e Costas, o infrator disporá de cinco
(5)  dias  para  o  pagamento  da  multa,  contados  da  data  do  recebimento  da  decisão
fundamentada; e
Caso a multa aplicada não for paga apos quarenta e cinco (45) dias da data do julgamento
do auto, o infrator e passível de inscrição na Dívida Ativa da União.

 ROL PORTUÁRIO E ROL DE EQUIPAGEM 
 REGISTRO PELA OM

O  Rol  de  Equipagem  (modelo  DPC-2303)  é  o  documento  hábil,  obrigatório,  para
embarcações empregadas na navegação em mar aberto e interior. Serve para garantir os
direitos decorrentes dos embarques e desembarques de tripulantes verificados em uma
única embarcação.

O Rol de Equipagem será emitido pela CP/DL/AG em duas vias, mediante requerimento
do comandante, proprietário, empresa, armador ou seu preposto ao Capitão dos Portos,
Delegado  ou  Agente  e,  quando  no  estrangeiro,  ao  Cônsul  do  Brasil  no  local.

ROL PORTUÁRIO

O Rol  Portuário  (modelo  DPC-2304)  aplica-se  em caráter  opcional  as  empresas  que
possuem diversas embarcações operando na navegação interior, inclusive as destinadas à
pesca.
O Rol Portuário será emitido pela CP, DL ou AG, permanecendo o original na empresa e
as cópias a bordo das embarcações. Seus campos deverão ser preenchidos de forma clara
e em letra de forma.
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O Rol Portuário poderá ser emitido por qualquer CP, DL ou AG desde que tal fato seja
comunicado a OM de inscrição da embarcação.

Documentação necessária:
Requerimento do interessado.

Observações:  
1)Aquisição pelo usuário,  do Rol Portuários ou Rol  de Equipagem:  O usuário deverá
solicitar de forma presencial na OM, a Guia de Recolhimento da União (GRU), para o
devido pagamento e após a compensação da GRU deverá ser realizada à aquisição do Rol
Portuários ou Rol de Equipagem; e
2)Registro pela OM, do Rol Portuários ou Rol de Equipagem: Não será necessário inserir
no SISAP o no da GRU que já foi paga anteriormente para aquisição do Rol Portuários ou
Rol de Equipagem, devendo a OM registrar esse atendimento no SISAP, sem pagamento
de GRU.

 CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) 

 Inscrição inicial

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado - somente para o 4o grupo (mergulhadores) e o 5o grupo
(práticos);  
2) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples);
3) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13;
4) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de
1 ano, que comprove bom estado mental e físico, explicitamente as condições visuais e
auditivas. Nesse atestado deverão constar altura e a cor dos olhos;
5) Uma (1) foto 3x4, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e
sem chapéu; e
6) Cerificado de habilitação no curso de mergulho profissional raso, emitido por escola de
mergulho profissional  credenciada  pela  DPC somente  para o 4o grupo  mergulhadores
(cópia  simples).44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

 2a Via - no caso de Extravio, Dano, Roubo ou Furto

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais, no 
caso de dano; 
3)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples);
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4)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13;
5)No caso de a CIR ter sido emitida há mais de 2 anos, deverá ser apresentado o Atestado
de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de 01 ano, que
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas
(se aplicável); 
6)Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, conforme anexo 1-
K da NORMAM-13/DPC, onde conste o fato gerador do pedido, no caso de extravio,
roubo ou furto;
7)Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU) com o devido  comprovante  de  pagamento
referente ao serviço de 2a via de CIR, no caso de Extravio, Dano, Roubo ou Furto (cópia
simples).

Revalidação

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)CIR - folhas que contenham os dados pessoais, identificação datiloscópica e registro de 
embarque (cópia simples); 
3)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples);
4)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13;exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5)Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de
1 ano, que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e
auditivas.

Observações:  
As  CP/DL/AG  poderão  exigir,  ainda,  documentos  que  comprovem  a  habilitação  do
aquaviário,  sempre  que  houver  divergências  entre  os  dados  constantes  da  CIR  e  os
registros existentes no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA).
As cópias dos documentos apresentados serão devolvidas ao interessado após a conclusão
do processo de revalidação.
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 Emissão de Etiqueta

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado; e 
2) Certificado do respectivo curso (se aplicável).

ASCENSÃO DE CATEGORIA (AQUAVIÁRIO)

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)Carta de recomendação da empresa (quando for o caso) (inciso 0201 da NORMAM-
13/DPC);
3)Documento  oficial  de  identificação,  dentro  da  validade,  com  foto  (cópia  simples);
4)CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das
folhas de registros de embarque da CIR; 
5)Documento  que  comprove  tempo  de  embarque  em  navios  de  bandeira  estrangeira
conforme anexo 1-G da NORMAM-13 (quando aplicável);mmmmmmmmmmmmmmmm
6)Documento que comprove o tempo de exercício na categoria de Mergulhador que opera
com Ar Comprimido - MGE por um período mínimo de 2 (dois) anos (somente para
aquaviários do 4º Grupo – Mergulhadores);nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
7)Documentos que comprovem o cumprimento de requisito para a ascensão (conclusão
de curso ou tempo de embarque, conforme Quadro Geral de Certificações - anexo 2-A da
NORMAM-13/DPC);  
8)Certificado de conclusão do Curso Expedito de Mergulho Saturado (C-Exp-MGSAT)
realizado no CIAMA ou de curso de mergulho profissional  equivalente,  realizado em
entidade credenciada pela DPC; (somente para aquaviários do 4o grupo – Mergulhadores);
9)Certificado  de  Competência,  quando  houver  alteração  de  Regras  ou  retirada  de
limitações (cópia simples);
10)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13; e
11)Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de
um (1)  ano,  que  comprove  bom estado  mental  e  físico,  explicitamente  as  condições
visuais e auditivas.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Observações:  
Para  ascensão  às  categorias  Capitão  de  Longo  Curso  (CLC)  e  Oficial  Superior  de
Máquinas (OSM): para o cômputo do tempo de embarque exigido para ascensão a essas
categorias, analisar qualitativamente os registros da CIR, observando a compatibilidade
dos  registros  de  embarques  lançados  na  CIR  com  o  CTS  das  embarcações,  para
comprovar  se  o  embarque  ocorreu  na  categoria  e  função  necessária  para  a  ascensão
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pretendida, a fim de evitar que seja, equivocadamente, computado o tempo de embarque
cumprido  no exercício  de  cargo  ou função inferior  à  sua  categoria  ou  qualificação;  

Licença de categoria /capacidade superior (LCS)

Documentação necessária:

Correspondência oficial de solicitação da empresa, apresentando:

1)A necessidade da licença;
2)Cópia do CTS;
3)Justificativa da indicação do aquaviário proposto;
4)Declaração de aquiescência do aquaviário para servir na categoria/capacidade superior;
5)CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das
folhas de registros de embarque;
6)Documento  que  comprove  tempo  de  embarque  em  navios  de  bandeira  estrangeira
conforme anexo 1-G da NORMAM-13 (quando aplicável);
7)Certificados que comprovem a sua habilitação (cópia simples);
8)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples);
9)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13; e
10)Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de
1 ano, que comprove bom estado mental e físico, explicitamente as condições visuais e
auditivas.

Transferência de categoria entre seções e/ou grupos diferentes

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples);
3)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13; 
4)CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das
folhas de registros de embarque da CIR;
5)Certificados de conclusão de cursos realizados pelo requerente no âmbito do Ensino
Profissional Marítimo (EPM) correspondentes à categoria em que está enquadrado (cópia
simples);
6)Certificado de conclusão de cursos que são pré-requisitos para a categoria pretendida
(cópia simples); e
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7)Comprovante  de  escolaridade  emitido  por  instituição  de  ensino  reconhecida  pelo
Ministério da Educação compatível com a categoria pleiteada (cópia simples).vvvvvvvvv

Transferência de jurisdição de aquaviário

Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado; 
2)CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
3)Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples); e
4)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13.

CERTIFICADO DPC-1034

Cursos  realizados  no  Sistema  do  Ensino  Profissional  Marítimo  (SEPM)   

O Certificado será emitido pelos Órgãos de Execução (OE), após aprovação no curso
correspondente.

Demais casos – Emissão

Enquadram-se neste tipo de serviço, os seguintes casos: 

a)Emissão de um único certificado relativo aos extintos  cursos EBPS, ECIN, ESPE e
ESRS, de acordo com a Portaria no 347/2013/DPC; - Emissão de um certificado relativo
à  familiarização  em  navio-tanque,  de  acordo  com  a  Portaria  no  347/2013/DPC;
b)Emissão de um certificado de equivalência de cursos previstos na NORMAM-24/DPC
aos  do  SEPM,  conforme  tabela  de  correspondência  constante  do  inciso  1.13.2  da
NORMAM-30/DPC, Volume I; e
c)Emissão de um certificado referente ao ingresso no grupo marítimo, em consequência
de uma transferência de grupo (recebimento de Regra).cccccccccc
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Documentação necessária:

1)Requerimento do interessado;
2)CIR  (original)  e  cópia  simples  da  folha  de  rosto  com  etiqueta  de  dados  pessoais;
3)Folhas de registro de embarque da CIR (nos casos de familiarização em navio-tanque e
de transferência de grupos) (cópia simples); 
4)Documento,  emitido  pelo  comandante  do  navio,  atestando  a  conclusão  de  estágio
supervisionado  de  familiarização  de  navio-tanque  (quando  for  o  caso);  
5)Documento  oficial  de identificação,  dentro  da  validade,  com foto  (cópia  simples);  
6) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de
um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições
visuais e auditivas;
7)Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás
ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como
locatário (cópia simples). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima,
poderá  apresentar  em  substituição,  uma  declaração  de  residência  assinada,  conforme
anexo 1-L da NORMAM-13; e
8)Documentos  que  comprovem  a  conclusão  dos  cursos  específicos  e/ou  habilitações
necessárias para o recebimento do certificado desejado (cópia simples).xx
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GRUPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP)

AgTefé - AGÊNCIA FLUVIAL DE TEFÉ
Rua: Duque de Caxias, 287, Centro.

CEP: 69550-013: Tefé / AM

DISQUE EMERGÊNCIA FLUVIAL                           

185

Para informações, sugestões, reclamações, denúncias ou elogios:

Telefone:  (97) 3343-2572  ou  (97) 99184-0071 

33

             . 


	SUMÁRIO
	IDENTIDADE INSTITUCIONAL
	Propósito
	Missão
	Visão de Futuro
	Valores

	APRESENTAÇÃO
	
	INFORMAÇÕES GERAIS
	Horário de Funcionamento
	Tempo de espera para atendimento
	Pesquisa de Satisfação
	PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
	A Agência oferece diversos serviços, seguem abaixo os principais:
	Emissão de Título de Inscrição de Embarcação Miúda – TIEM
	Embarcação Miúda com propulsão a motor
	(exceto embarcação de esporte e/ou recreio)
	AUTO DE INFRAÇÃO
	GRUPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP)



