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APRESENTAÇÃO 
 

 

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932 de 

11 de agosto de 2009 e tem por objetivo informar ao cidadão 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. 

Na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), onde o foco 

principal está na melhoria constante da qualidade do atendimento ao 

público e nas atividades de Inspeção Naval, a CFAT apresenta a sua Carta 

de Serviços ao Cidadão, acreditando que este canal de comunicação 

ampliado com os seus usuários é medida de extrema importância para dar 

transparência e visibilidade aos serviços que executa. 

A Carta divulga todos os serviços que a CFAT oferece e orienta quanto 

aos seus requisitos e como cada serviço é tratado, antes de acessados pelo 

público alvo. Por reconhecer o usuário como cliente parceiro, a Carta de 

Serviços da CFAT também indica como emitir sugestões ou enviar 

reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário na avaliação 

dos serviços prestados. 

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a CFAT mantém o 

seu objetivo estratégico na direção da melhoria contínua de suas ações, 

visando sempre à busca da excelência no atendimento ao público.                                

                                              
 

 

GLÁUCIO NERILDO DA COSTA CARVALHO 
                                                          Capitão-de-Fragata 
                                                           Capitão dos Portos 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 
 
 
 
 
 

 

Localização 

 
 

 

Quadra 913 Sul, s/nº, ao lado da Praia do Prata, 

Centro – Palmas – TO. CEP 77017-171 

 

 

 

Horário de atendimento ao público 
O atendimento ao público na Sede é realizado de Segunda à Quinta-

feira no horário de 09h30 às 12h30 e de 14h00 às 16h00; e nas Sextas-feiras 
no horário de 09h30 às 12h30, exceto aos Sábados, Domingos e Feriados. 

 
Contato 

Telefone: (63) 3216-1715                    E-mail: ouvidoria@cfat.mar.mil.br 
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ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS 
À CFAT 

 

 

       

Visando uma comunicação mais ágil com o cidadão nos municípios 

que compõem a área de jurisdição da CFAT, outras duas Organizações 

Militares (OM) que são subordinadas a esta Capitania possibilitam o 

contato direto em suas respectivas regiões. 

Além das Organizações Militares mencionadas acima, a Diretoria de 

Portos e Costas, em sua web site www.dpc.mar.mil.br, dispõe de 

informações úteis, sendo possível obter as Guias de Recolhimento da União 

(GRU), as Normas da Autoridade Marítima e outras publicações referentes 

à navegação e embarcações.  

 

 

 

 

Organização Militar 
Área 

Distrital 
Endereço 

Agência Fluvial de São 

Felix do Araguaia 
COM7ºDN 

Rua do Comércio, s/n - Centro - 

São Felix do Araguaia-MT CEP. 

78670-000 - Tel.: (0xx66)3522-1278 

Agência Fluvial em 

Imperatriz 
COM7ºDN 

Rua Coriolano Milhomem, 41 – 

Centro, Imperatriz – MA CEP. 

65900-330 - Tel.: (0xx99)3525-3391 
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     IDENTIDADE INSTITUCIONAL 
 

    “Rios e Lagos Seguros e Limpos” 

Visão de Futuro 
     Ser reconhecida, até 2020, como Capitania referência no País pela 
qualidade dos serviços prestados, pela excelência no atendimento ao 
público, pela atuação para segurança da navegação, salvaguarda da vida 
humana nas águas interiores, na prevenção da poluição hídrica, 
garantindo a satisfação do público externo e interno. 

Missão 
A CFAT tem o propósito de contribuir para a orientação, coordenação 

e controle das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações 
correlatas, no que se refere à segurança da navegação, defesa nacional, 
salvaguarda da  vida humana e prevenção da poluição hídrica. 

Tarefas 
 Cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos e normas, 

nacionais e internacionais, que regulam os tráfegos fluvial e lacustre; 
 Realizar Inspeções Navais e Vistorias; 
 Instaurar e conduzir Inquéritos Administrativos referentes a 

fatos e acidentes de navegação;  
 Coordenar, controlar e/ou ministrar cursos do Ensino 

Profissional Marítimo.                        

Valores 

1. Justiça 
       Buscar a verdade e o justo, observando a lei e agindo com correção, 
isenção e honestidade de propósito. 

 

  2. Patriotismo 
       Amor a Pátria e proteção ao cidadão e à nação. 

 

3. Disciplina 
       Agir de acordo com as normas e os procedimentos que regem a vida 
militar e a sociedade civil. 

4. Hierarquia 
       Observar a cadeia hierárquica e as normas que regulamentam as 
relações entre as OM. 

5. Iniciativa 

       Estar sempre um passo à frente dos desafios. 
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6. Tenacidade 
       Aperfeiçoar e buscar, constante e incessantemente, melhores 
resultados que contribuam firmemente para o cumprimento da Missão da 
CFAT e da Marinha do Brasil. 

 

COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 

Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos 
usuários: 

- O Grupo de Atendimento ao Público (GAP) é composto por militares 

devidamente adestrados nos serviços oferecidos.  Desta forma, a CFAT se 

compromete a prestar um atendimento claro e objetivo, pautado na ética e 

no valor do respeito à dignidade da pessoa humana, com cordialidade e 

atenção individualizada.  

- Será facilitado ao usuário o acesso às informações e procedimentos, em 

prol da transparência dos serviços prestados. 

- Os militares da CFAT empenhar-se-ão ao máximo em atender/solucionar 

os processos em tramitação, evidenciando esforços para que seja 

solucionado o mais breve possível. Aqueles processos que requererem maior 

prazo, por sua complexidade, serão informados ao usuário quanto às 

etapas cumpridas e pendentes e às estimativas de prazos.   

- Todas as reclamações e/ou sugestões recebidas pela Capitania serão 

prontamente respondidas aos usuários. 

 
Critérios de atendimento: 

 

 - O atendimento é feito por ordem de chegada, tendo prioridade as pessoas 

portadoras de necessidades especiais, os idosos, as gestantes e as lactantes. 
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Condições de limpeza e conforto: 
- A CFAT dispõe de salas de atendimento climatizadas, com cadeiras 

estofadas, televisão, bebedouro com água gelada e  sanitários. 

- Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantidos os padrões de 

limpeza. 

- Os ambientes de trabalho são limpos e higienizados de acordo com os 

padrões de saúde, gerando conforto e bem estar aos usuários. 

- Nossa organização dispõe de instalações adequadas aos portadores de 

necessidades especiais, tais como rampas de acesso. 

- São mantidas, próximas às áreas de acesso, vagas de estacionamento 

reservadas aos portadores de necessidades especiais e idosos. 

Tempo de atendimento: 
- O tempo de espera para o atendimento presencial na Sede é otimizado 

para alcançar, com qualidade, o maior número de usuários no horário 

compreendido entre 09h e 13h. 

- A ligação telefônica do usuário será atendida em até três toques, 

excetuando-se os casos em que o ramal esteja ocupado.  

 

Prazo de cumprimento dos serviços: 
- O prazo máximo para a execução de nossos serviços será de até 30 

(trinta) dias. 

- As solicitações de informações sobre andamento e/ou documentos 

relativos a processos serão fornecidas, pela via telefônica, por e-mail, ou de 

forma presencial na Sede desta Capitania.  

- Os requerimentos recebidos referentes a assuntos diversos, serão 

analisados e respondidos em até trinta dias, contados da data de entrada 

no setor de atendimento ao público. 
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Formas de comunicação para o usuário: 
 Atendimento telefônico: para os serviços oferecidos: (63) 3216-1715. 

 E-mail: para alternativa de atendimento: ouvidoria@cfat.mar.mil.br 

 Internet: por meio da página da Diretoria de Portos e Costas, na 

web site www.dpc.mar.mil.br, que contém diversas informações e 

serviços de interesse, disponibilizando: consulta às legislações, acesso 

às publicações da Autoridade Marítima e publicações referentes à 

navegação marítima e lacustre, Ensino Profissional Marítimo, 

Tráfego Aquaviário, Mapas das Capitanias, Delegacias e Agências no 

Brasil e muitos outros serviços, além, do site da Marinha do Brasil no 

endereço www.mar.mil.br 

 Pesquisa de Satisfação: onde o usuário avalia os serviços 

prestados bem como apresenta reclamações e/ou sugestões para o seu 

aperfeiçoamento, visando à melhoria contínua dos serviços prestados. 

O formulário da Pesquisa está disponível na sala de atendimento da 

CFAT. 

  SERVIÇOS OFERECIDOS 
    

Tabela de Serviços e Prazos 
Ascensão de Categoria (Aquaviário) Emissão: 07 dias. 
Emissão de Licença de Categoria Superior (LCS) Emissão: 10 dias. 

Transferência de Categoria entre seções ou grupo diferentes Emissão: 15 dias. 

Certificados de Competência (DPC-1034) No caso de 2ª via, 10 dias. 

2ª Via de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) Emissão: 10 dias. 
Revalidação de CIR /Emissão de Etiqueta de Dados Pessoais Emissão: 05 dias. 

Habilitação de Amador (realização do exame) Emissão: 05 dias. 

Renovação da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) Emissão: 20 dias. 

2ª Via de Carteira de Habilitação de Amador Emissão: 20 dias. 

Emissão de Rol de Portuário ou Rol de Equipagem Emissão: 02 dias. 

Cadastramento de Escolas Náuticas Emissão: 10 dias. 
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Guia de Recolhimento da União 
       Os serviços realizados e efetuados pela CFAT como Inscrição de 

Embarcação, Renovação do Título de Propriedade de Embarcação, 

Carteira de Habilitação Amadora, entre outros, requerem o pagamento de 

taxas, que variam conforme o serviço que o cidadão deseja realizar junto à 

Capitania. Para que o cidadão obtenha a referida guia, referente ao 

serviço que deseja realizar, deverá acessar o site da Diretoria de Portos e 

Costas no endereço eletrônico www.dpc.mar.mil.br e clicar na aba GUIAS e 

escolher o serviço, clicar na aba GRU/DARF, ou dirigir-se à CFAT para 

solicitar tal guia de serviço e em caso de dúvidas, ligar para (63) 3216-1715, 

onde obterá ajuda quanto à impressão da guia. Vale lembrar que é 

necessário levar até a CFAT a guia já devidamente paga, para a 

solicitação de qualquer um dos serviços listados anteriormente. 

 

Exame para Condutores de Embarcação (Amadores) 
       A solicitação do agendamento para a realização do exame poderá ser 

feita por meio do endereço eletrônico ouvidoria@cfat.mar.mil.br, ou 

diretamente no setor de atendimento ao público da CFAT, obedecendo aos 

dias e horários de atendimento. Deverá ser feita com a antecedência 

mínima de 07 (sete) dias da data de realização do exame. Quando 

realizada por meio eletrônico, o candidato ou a Escola Náutica receberá no 

e-mail resposta, a data limite para a apresentação da documentação 

necessária para a inscrição. 
 

Documentação necessária para inscrição: 

a) Cópia autenticada de documento oficial de identificação, com fotografia, 

dentro da validade, caso o documento apresentado não contenha a 

naturalidade do candidato, deverá ser apresentado outro documento que 

conste essa informação; 
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b)  Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom 

estado psicofísico (física, mental, auditiva e visual), incluindo limitações, 

caso existam, como por exemplo: 

- uso obrigatório de lentes de correção visual; 

- estar acompanhado de outra pessoa; 

- estar vestindo colete salva-vidas em qualquer situação; e 

- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva. 

O atestado médico descrito no item anterior é dispensável para os 

candidatos que apresentarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

dentro da validade;  

d) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original). Caso o interessado não disponha do 

comprovante de residência, poderá apresentar, em substituição, uma 

declaração assinada, conforme previsto na legislação em vigor (modelo 

fornecido pela CFAT). 

e) Declaração de Frequência para Motonautas - Anexo 5-E da 

NORMAM/03 (caso o candidato deseje pilotar moto aquática);  

f) Atestado de embarque para Arrais-Amador - Anexo 5-F da 

NORMAM/03; 

g)  Pagamento de guia de Recolhimento da União (GRU) R$40,00. 

Atenção: Caso o candidato seja reprovado no Exame, deverá pagar 
novamente a GRU e só poderá realizar novamente a prova dentro de 5 

(cinco) dias úteis. No Atestado Médico deverá constar, de forma nítida, o 
nome e o CRM do profissional que o assinou. 
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Renovação da Carteira da Habilitação de Amador 
a) Cópia autenticada de documento oficial de identificação, com fotografia, 

dentro da validade e que contenha a naturalidade do candidato (caso não 

contenha a naturalidade, acompanhado de um documento que contenha 

essa informação); 

b)   Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom 

estado psicofísico (física, mental, auditiva e visual), incluindo limitações, 

caso existam, como por exemplo: 

- uso obrigatório de lentes de correção visual; 

- estar acompanhado de outra pessoa; 

- estar vestindo colete salva-vidas em qualquer situação; e 

- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva. 

O atestado médico descrito no item anterior é dispensável para os 

candidatos que apresentarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

dentro da validade;  

d) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original). Caso o interessado não disponha do 

comprovante de residência, poderá apresentar, em substituição, uma 

declaração assinada, conforme previsto na legislação em vigor (modelo 

fornecido pela CFAT). 

e) Declaração de Frequência para Motonautas - Anexo 5-E da 

NORMAM/03 (caso o candidato deseje continuar pilotando moto 

aquática);  

f)  Carteira de Habilitação de Amador; e 

g)  Pagamento de guia de Recolhimento da União (GRU) R$50,00. 
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2ª Via de Carteira de Habilitação de Amador 

a) Cópia autenticada de documento oficial de identificação, com fotografia, 

dentro da validade e que contenha a naturalidade do candidato; 

b)  Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom 

estado psicofísico (física, mental, auditiva e visual), incluindo limitações, 

caso existam, como por exemplo: 

- uso obrigatório de lentes de correção visual; 

- estar acompanhado de outra pessoa; 

- estar vestindo colete salva-vidas em qualquer situação; e 

- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva. 

     O atestado médico descrito no item anterior é dispensável para os 

candidatos que apresentarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

dentro da validade;  

d) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original). Caso o interessado não disponha do 

comprovante de residência, poderá apresentar, em substituição, uma 

declaração assinada, conforme previsto na legislação em vigor (modelo 

fornecido pela CFAT). 

e) Declaração de Frequência para Motonautas - Anexo 5-E da 

NORMAM/03 (caso o candidato não seja habilitado como Motonauta e 

deseje pilotar moto aquática);  

f)  Declaração de Extravio (anexo 5D da NORMAM-03); e 

g)  Pagamento de guia de Recolhimento da União (GRU) R$50,00. 
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Cursos para Aquaviários 
       Em uma nação como o Brasil, de dimensões continentais, com extenso 

litoral e com mais de noventa por cento do volume do comércio exterior 

processado por via marítima, a Marinha Mercante Nacional é de suma 

importância para seu desenvolvimento. 

       Para tal avanço, torna-se primordial atentar para a formação, 

aperfeiçoamento e atualização de todo pessoal Aquaviário que compõe as 

tripulações dos navios mercantes, barcos pesqueiros e embarcações que 

operam nos rios e águas interiores. 

       Assim, a Diretoria de Portos e Costas - DPC - vem concentrando 

esforços para suprir a instrução e atender ao maior número possível de 

cursos, e o resultado é o Programa do Ensino Profissional Marítimo 

(PREPOM).  Os Cursos do Programa do Ensino Profissional Marítimo para 

Aquaviários têm como objetivo o preparo do pessoal que trabalha a bordo 

de embarcações e são, especificamente, voltados para formação e 

qualificação de Marítimos, Fluviários, Pescadores e Mergulhadores.  

Matrícula do candidato 

O candidato deverá apresentar: 

a)  Título de Eleitor (poderá ser aceito o comprovante de solicitação do 

referido Título);                                                                                            

b)  Cartão de Identidade (caso seja apresentada a Carteira Nacional de 

Habilitação, deverá ser apresentado um documento que contenha a 

naturalidade); 

c) Guia de Recolhimento da União (GRU) - com o Comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição; 

d)  Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - baseado na Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho – NR 30 - SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO, assinado por um médico do 
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trabalho, e que contenha o estado mental e físico, as condições  visuais  e  

auditivas, a altura e a cor dos olhos (segue anexo um modelo). As 

informações contidas no Atestado de Saúde Ocupacional deverão ser 

inseridas de forma legível, e deverá constar no carimbo do médico o seu 

nome, o CRM e que o mesmo é Médico do Trabalho (Atestados Médicos fora 

desse padrão não serão aceitos);  

e)  Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

f)  Comprovante de residência - com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (segue anexo um modelo); 

g) Comprovante de escolaridade - inferior ao 6º ano do Ensino 

Fundamental; e 

h)  Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa - ou outro 

documento que comprove que o candidato está em dia com a situação 

militar; e 

i)  Apresentar uma fotografia recente, tamanho 3 x 4, e uma 5 x 7 de 

frente, com fundo branco e sem chapéu. 

 

Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) A guia para pagamento poderá ser acessada no sítio da Diretoria de 

Portos e Costas na Internet (www.dpc.mar.mil.br). O valor da taxa é de R$ 

8,00; e  

2) Só serão aceitos o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e Guia de 

Recolhimento da União (GRU), originais. Os demais documentos serão 

aceitos em forma de cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 

do original. 
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Revalidação de Caderneta de Inscrição e Registro 
Revalidação de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR / Emissão de 

Etiqueta de Dados Pessoais) 

 Documentação e pré-requisitos necessários: 

a)   Requerimento do interessado; 

b)  CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 

pessoais; 

c)  Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original); 

d)  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; 

e)  CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);  

f) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original). Caso o interessado não disponha do 

comprovante de residência, poderá apresentar, em substituição, uma 

declaração assinada, conforme previsto na legislação em vigor (modelo 

fornecido pela CFAT). 

 

Ascensão de Categoria (Aquaviári0) 

Documentação e pré-requisitos necessários:  

a)  Requerimento do interessado;  

b)  CIR do aquaviário (original);  

c) Certificado de competência comprovando a conclusão de curso 

correspondente, dependendo da categoria;  
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d) Documento que comprove o tempo de embarque exigido para a 

ascensão, expedido pela empresa, com firma reconhecida e que contenha os 

seguintes dados: 

1) Nome da empresa 

2) Nome da embarcação; 

3) Função exercida a bordo; 

4) Datas e locais de embarques e desembarques;  

5) Somatório dos dias de embarque; e 

6) Arqueação bruta da embarcação. 

e) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original);  

f)  CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 

g) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original). Caso o interessado não disponha do 

comprovante de residência, poderá apresentar, em substituição, uma 

declaração assinada, conforme previsto na legislação em vigor (modelo 

fornecido pela CFAT). 
 

Emissão de Licença de Categoria Superior (LCS) 
Documentação e pré-requisitos necessários:  

-  Carta de solicitação da empresa, apresentando:  

a)    A necessidade da licença;  

b)    Justificativa da indicação do aquaviário proposto;  

c) Declaração de aquiescência do aquaviário para servir na 

categoria/capacidade superior; e  
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d) Documentação do aquaviário: CIR e certificados de habilitação 

necessários.  

 

Transferência de Categoria entre seções ou grupos 
diferentes 

Documentação e pré-requisitos necessários:  

a)   Requerimento do interessado; 

b)  CIR do aquaviário (original);  

c) Certificado de competência correspondente à categoria em que está 

enquadrado;  

d) Certificado de competência de cursos que são pré-requisitos para 

categoria pretendida;  

e)   Documento que comprove tempo de embarque; e  

f)   Comprovante de escolaridade.  

 

Emissão de Certificados de Competência (DPC-1034) 
Documentação e pré-requisitos necessários:  

a)   Requerimento do interessado; 

b)   CIR do aquaviário (original);  

c)   Ordem de Serviço de conclusão do curso, exame ou estágio;  

d)  Documento que comprove o tempo de embarque;  

e) Atestado do Comandante do navio sobre a conclusão de estágio 

supervisionado de familiarização de navio tanque (quando for o caso);  

f)  Atestado da empresa sobre realização de curso de sobrevivência pessoal 

quando realizado a bordo de navio (quando for o caso);  

g)   Pagamento de GRU, para o caso de 2ª via de certificado; e  
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h) No caso de substituição de modelo, apresentação de certificado no 

modelo anterior.  

 

Emissão de 2º via de Caderneta de Inscrição e Registro 
(CIR) 

Documentação e pré-requisitos necessários:  

a)  Requerimento do interessado;  

b)  Certificado de habilitação profissional;  

c)  Carteira de Identidade (original e cópia);  

d) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do trabalho, 

há menos de 01 ano, que comprove bom estado mental e físico, 

explicitamente as condições visuais e auditivas. Nesse atestado deverão 

constar a altura e a cor dos olhos; 

e)  CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 

f) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 

trinta (30) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de 

declaração em nome de quem constar a fatura (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original). Caso o interessado não disponha do 

comprovante de residência, poderá apresentar, em substituição, uma 

declaração assinada, conforme previsto na legislação em vigor (modelo 

fornecido pela CFAT);  

g) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com 

fundo branco e sem chapéu;  

h)  Pagamento de GRU; e 

i)  Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, 

onde conste o fato gerador do pedido, no caso de extravio, roubo ou furto. 
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Emissão de Rol de Portuário ou Rol de Equipagem 
 Documentação e pré-requisitos necessários:  

a) Requerimento do interessado; e  

b) Pagamento da GRU para aquisição do rol na CP/DL/AG.  

 
Cadastramento de Escolas Náuticas 

       Para o cadastramento das Escolas Náuticas será necessária a 

apresentação dos seguintes documentos: 

1) Requerimento ao Capitão dos Portos solicitando o cadastramento da 

entidade; 

2) Cópia do estatuto ou contrato social da entidade registrado no órgão 

competente; 

3) Memorial descritivo dos recursos e facilidades disponíveis, para 

atendimento aos usuários em situação normal e em emergência; número de 

usuários existentes e previsão de crescimento ou limite da capacidade 

(modelo conforme Anexo 6-A da NORMAM-03/DPC), no que couber; 

4) Parecer favorável da MB, nos aspectos afetos à segurança da navegação 

e à salvaguarda da vida humana para as obras sob, sobre e às margens das 

águas jurisdicionais brasileiras (AJB), de acordo com a NORMAM-11/DPC, 

no que couber; 

5) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente; e 

6) Declaração para cadastramento de curso de formação de Amador 

(conforme modelo do Anexo 6-C da NORMAM-03/DPC), caso possua tal 

curso em suas instalações. Adicionalmente, deverá ser apresentada a 

documentação da(s) embarcação(ões) que será(ão) utilizada(s) nas aulas 

práticas, acompanhada da cópia autenticada da Apólice do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas 

Cargas (DPEM), em vigor. A cópia da referida apólice deverá conter a 
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autenticação mecânica ou ser acompanhada de boleto que comprove o seu 

pagamento;  

 As embarcações utilizadas nas aulas práticas devem ser inscritas com 

a classificação de esporte e/ou recreio; e 

 As informações a seguir deverão ser encaminhadas e comprovadas por 

meio de documentos: 

a) Tipos de cursos a serem oferecidos; 

b) Relação dos instrutores e seus respectivos currículos e habilitações; 

c) Currículo do curso e carga horária; e 

d) Recursos instrucionais disponíveis. 

 

Inscrição de Embarcação 
      Todas as embarcações brasileiras estão sujeitas à inscrição nas 

Capitanias dos Portos (CP), Delegacias (DL) ou Agências (AG), e serão feitas 

por meio de solicitação do Proprietário, em cuja jurisdição for domiciliado 

ou onde a embarcação for operar. Flutuantes destinados a operar ou 

funcionar como Bares Flutuantes e outras estruturas flutuantes similares, 

a emissão do Título de Inscrição de Embarcação estará condicionada ao 

cumprimento do disposto no Capítulo 1 da NORMAM-11. 

 

 

 

 

 

 

 

Os pedidos de inscrição deverão ser efetuados, de acordo com o previsto 

na Lei nº 7.652/88, alterada pela Lei nº 9.774/98 (Lei de Registro de 

Propriedade), no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de 

aquisição da embarcação ou, no caso de promessa de compra e venda, 

do direito e ação; ou de sua chegada ao porto onde será inscrita. 
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Embarcações de esporte e recreio com comprimento igual ou menor que 12 

metros. 

Documentação e pré-requisitos necessários: 

a)  BSADE – Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações; 

b) Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do 

contrato social e do CNPJ; 

c)  Prova de propriedade da embarcação, nas seguintes modalidades: 

-   Nota Fiscal; ou 

- Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e 

documentos (exceto para moto aquática), somente para embarcações 

nacionais e de construção artesanal; 

d) Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com 

potência menor que 50 HP); 

e)  Cópia autenticada da apólice de seguro DPEM; 

f) Declaração do fabricante contendo as principais características da 

embarcação; 

g)  Comprovante de residência do proprietário; 

h) Título de aquisição e comprovante de regularização junto à SRF 

(embarcações adquiridas no exterior); e 

i) Pagamento de Guia de Recolhimento da União – GRU (taxa de inscrição) 

– R$30,00. 

 

Transferência de Propriedade e Jurisdição 
      A transferência de propriedade/jurisdição deverá ser requerida pelo 

novo adquirente, todas as vezes que ocorrer mudança de proprietário, 

dentro do prazo de quinze dias após a aquisição. 
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       Para a transferência de propriedade das embarcações com 

comprimento igual ou menor que doze metros, o adquirente deverá utilizar 

o BSADE, anexando os seguintes documentos: 

a) Documentação de prova de propriedade: autorização para 

transferência de propriedade e/ou recibo de compra e venda; 

b)    Cópia da carteira de identidade e CPF ou CNPJ (conforme o caso); 

c)  Cópia da apólice do seguro de responsabilidade de danos pessoais 

causados pela embarcação ou por sua carga (DPEM); 

d)   TIE ou TIEM conforme o caso; 

e)  Pagamento de Guia de Recolhimento da União – GRU (taxa de 

transferência) – R$30,00; e 

f)   Comprovante de residência do proprietário. 

 

Parecer atinente Obra sob, sobre e às margens das AJB 
Parecer atinente à realização de Obras Sob, Sobre e Às Margens das Águas 

Jurisdicionais Brasileiras. 

       A Marinha do Brasil (MB) avaliará a execução de obras sob, sobre e às 

margens das AJB e emitirá parecer no que concerne ao ordenamento do 

espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem prejuízo das 

obrigações do interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo 

controle da atividade em questão. 

       O interessado na realização de obras em geral, portos ou instalações 

portuárias, cais, píeres, molhes, trapiches, marinas, ou similares deverá 

apresentar à CP, DL ou AG, com jurisdição sobre o local da obra duas vias 

dos documentos relacionados nas Normas da Autoridade Marítima para 

obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das 

águas sob jurisdição nacional – NORMAM – 11/DPC. 
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DICAS IMPORTANTES 

Marcação de Embarcações 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Embarcações em Geral - toda embarcação deverá ser marcada de modo visível e 

durável: na Popa - nome da embarcação juntamente com o porto e número de 

inscrição, com letras de, no mínimo, 10cm de altura; e nos Bordos - nome nos dois 

bordos podendo ser no costado ou nas laterais da superestrutura, a critério do 

proprietário, em posição visível e em tamanho apropriado às dimensões da 

embarcação.  

2) Embarcações com plano de linha d’água retangular - essas embarcações, do tipo 

balsas ou chatas, receberão marcações de nome, porto de inscrição e número de 

inscrição nos bordos próximos à popa. 

 3) Embarcações com propulsor lateral - a embarcação que possuir propulsor 

lateral deverá ostentar uma marca desta característica, em ambos os bordos, 

tanto quanto possível, na vertical à posição onde se localiza o propulsor, 

localizada acima da linha d’água de carregamento máximo, em posição onde a 

pintura não possa vir a ser prejudicada pelas unhas do ferro nem tenha a 

visibilidade comprometida pela amarra, pintada ou moldada em chapa de aço 

com 6 a 7mm de espessura, fixada, sempre que possível, diretamente no costado 

NOME DA EMBARCAÇÃO EM AMBOS 

OS BORDOS (FACULTATIVO PARA 

EMBARCAÇÕES MIÚDAS) 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO EM 

AMBOS OS BORDOS EM LOCAL 

VISÍVEL (OBRIGATÓRIO) 
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por solda contínua. Tanto a marca pintada como a de chapa de aço deverão ser 

pintadas em cor que estabeleça um forte contraste com a pintura do costado. As 

marcas de indicação deverão obedecer ao desenho do Anexo 2-G, da NORMAM-

03/DPC, onde "M" é o módulo medido em milímetros. A dimensão do módulo "M" 

será em função do comprimento total da embarcação (Loa em metros), de acordo 

com a Tabela 2.1, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 4) Embarcações Miúdas - as embarcações miúdas inscritas deverão ser marcadas 

obrigatoriamente com o número de inscrição no costado, nos dois bordos e em 

posição visível. É facultativo marcar essas embarcações com o nome no costado.  
 

Bibliografia recomendada para estudos de Amador 
- Obs.: Os títulos abaixo especificados não esgotam a literatura a ser 
consultada pelo candidato. Mais informações estão na Norma da 
Autoridade Marítima 03 (NORMAM-03), disponível no endereço 
www.dpc.mar.mil.br, pelo telefone (63) 3216-1715 ou na sede desta Capitania. 

 

a) “Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar”- 

RIPEAM-72.  

b) “Manual do Veleiro e Arrais Amador”, de MOACYR BASTOS ROLSZT e 

ELIANE TEIXEIRA ROLSZT.  

c) “Navegar é Fácil” de GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS, 11a 

edição.  

d) “Navegue Tranquilo” de HILVIR W. CATANHEDE.  

e) “Navegação: A Ciência e a Arte” Vol. I - Navegação Costeira, Estimada e 

em Águas Restritas de ALTINEU PIRES MÍGUENS.  
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f) “Meteorologia para Navegantes” de GERALDO LUIZ MIRANDA DE 

BARROS.  

g) “Sobrevivência no Mar” de Celso AJ. de Rezende, Editora Catau Ltda. 

 

 

       Por meio do NAVSEG APP, software aplicativo desenvolvido 

para plataformas móveis (celular/tablet), gratuito e disponível para 

baixar pela internet, Google Play, ou acessando WWW.appnavseg.org é 

possível esclarecer as principais dúvidas sobre inscrição de embarcações, 

habilitações, emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União), acessar 

NORMAM (Normas da Autoridade Marítima), periódicos e publicações, 

além de outros assuntos de interesse para a sociedade e para a comunidade 

náutica. 

 
Os 10 Mandamentos de Segurança do Aquaviário 

 

1  - Faça a manutenção correta da sua embarcação; 

2  - Tenha a bordo todo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;  

3  - Respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas 
para todos;  

4  - Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da 
validade;  

5  - Ao sair, informe seu plano de navegação ao seu iate clube, marina ou 
condomínio; 

6  - Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível 
para evitar acidentes;  

7  - Se beber passe o timão a alguém habilitado e que não tenha ingerido 
bebida alcoólica;  

8  - Mantenha distância das praias e dos banhistas; 

9  - Respeite a vida, seja solidário, preste socorro; e 

10 -  Não polua o mar, 0s rios ou os lagos.  
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