
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

 

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE “CERTIFICADOS DE AQUAVIÁRIOS E

NÃO AQUAVIÁRIOS” E DAS “ETIQUETAS DE DADOS PESSOAIS DA

CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO- CIR”

     A Capitania Fluvial do Tietê- Paraná (CFTP) informa que, conforme a Portaria nº425

da Diretoria de Portos e Costas (DPC), de 18 de dezembro de 2020, considerando as

restrições  da  mobilidade  urbana  nos  diversos  municípios  brasileiros  causadas  pelo

coronavírus (COVID-19), a fim de evitar limitações às atividades marítimas, em caráter

excepcional, participa as seguintes alterações: 

1) Os  “Certificados  de  Competência”  (Modelos  DPC-1031/1033),  “Certificados  de

proficiência” (Modelo DPC-1034) e as “Etiquetas de Dados Pessoais da Caderneta de

Inscrição e Registro – CIR” emitidos pela Autoridade Marítima Brasileira vencidos no

decorrer do ano de 2020 ganharam mais um (1) ano de validade, com base na

validade inicial impressa no documento.

1.1) Os  Marítimos  que  necessitarem  realizar  viagens  ao  exterior,  enquadrados  na

situação  do  item  1),  poderão  solicitar,  na  Capitania,  Delegacia  ou  Agência  de  sua

jurisdição,  a aposição de um carimbo ao verso dos seus respectivos certificados,

contendo a referida prorrogação.

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br

http://www.marinha.mil.br/


2) Os  “Certificados  de  Competência”  (Modelos  DPC-1031/1033),  “Certificados  de

proficiência” (Modelo DPC-1034) e as “Etiquetas de Dados Pessoais da Caderneta de

Inscrição e Registro – CIR emitidos” pela Autoridade Marítima Brasileira a vencer no

decorrer  do  primeiro  quadrimestre  de  2021  receberão  mais  seis  (6)  meses  de

validade, com base na validade inicial impressa no documento.

2.1) Os  Marítimos  que  necessitarem  realizar  viagens  ao  exterior,  enquadrados  na

situação  do  item  2),  poderão  solicitar,  na  Capitania,  Delegacia  ou  Agência  de  sua

jurisdição,  a aposição de um carimbo ao verso dos seus respectivos certificados,

contendo a referida prorrogação.

3) Os “Certificados de Cursos e Treinamentos Complementares” dos profissionais não-

tripulantes  e  tripulantes  não-aquaviários  emitidos  por  instituições  credenciadas  e

homologados pelos Agentes da Autoridade Marítima Brasileira  vencidos no decorrer

do ano de 2020 ganharam mais um (1) ano de validade, com base na validade

inicial impressa no documento.

4) Os “Certificados de Cursos e Treinamentos Complementares” dos profissionais não-

tripulantes  e  tripulantes  não-aquaviários  emitidos  por  instituições  credenciadas  e

homologados pelos Agentes da Autoridade Marítima Brasileira  a vencer no decorrer

do primeiro quadrimestre 2021 ganharão mais seis (6) mses de validade, com base

na validade inicial impressa no documento.

A presente Portaria altera as Portarias n° 85/2020, 86/2020 e 215/2020, ambas da DPC,

e entrou em vigor a partir da data de publicação no DOU, em 23 de dezembro de 2020. 

Contato:

Capitania Fluvial do Tietê- Paraná

Telefone: (14) 3604-1000

Email: cftp.secom@marinha.mil.br
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