
POSTO DE ATENDIMENTO DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO PAULO 

A) PROPÓSITO: Este Posto da Capitania do Porto de São Paulo (CPSP) visa facilitar, preferencialmente, o 

atendimento do grande número de candidatos/amadores existentes na Grande São Paulo e interior da área de 

jurisdição da CPSP, no que tange a serviços de Carteira de Habilitação de Amadores. 

B) TAREFAS: 

1 – Dar entrada no processo de renovação e 2ª via de Carteiras de Habilitação de Amadores desde que o amador 

esteja cadastrado no Sistema de Amadores (SISAMA). 

2 – inscrever candidatos e realizar provas para habilitação de amadores na cidade de São Paulo, exceto na categoria 

de Capitão-Amador. 

3 – Realizar inspeções nas Entidades Náuticas devidamente cadastradas, para emissão de atestados de treinamento 

para arrais e motonauta, junto a Capitania dos Portos de São Paulo localizadas na Grande São Paulo. 

C) LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

Local: Rua Estado de Israel, nº 776, Vila Clementino, São Paulo-SP 

Horário: 2ª a 6ª de 09h00 às 11h30 

D) REALIZAÇÃO DE PROVAS: No mesmo local, às 3ª e 5ª, às 11h30, desde de que estejam previamente agendados e 

não serão tolerados atrasos. 

E) QUEM PODE SER ATENDIDO: 

1 - O próprio candidato/amador ou seu preposto, desde que portando procuração exclusiva, representando uma 

única pessoa, e sem sub-estabelecimento, conforme modelo constante da página www.com8dn.mar.mil.br 

2 – Representante nomeado de entidade náutica, habilitada para emissão de Atestados de Treinamento, 

devidamente cadastrada junto à CPSP. Da mesma forma, estes representantes deverão apresentar procuração dos 

candidatos/amadores, colocando como preposto a Entidade Náutica. 

Observação: As Entidades Náuticas interessadas poderão nomear até 3 representantes por meio de requerimento 

ao Comando do 8º Distrito Naval, conforme modelo constante da página www.com8dn.mar.mil.br 

F) DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: De acordo com o serviço desejado devem ser apresentados todos os 

documentos constantes da Norma da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio 

e para Cadastramento e Funcionamento das marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03), 

disponível na página da internet www.dpc.mar.mil.br. 

G) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS ÚTEIS: 

1 - Não serão disponibilizadas vagas de estacionamento no interior do Comando do 8º Distrito Naval; 

2 - É vedado a entrada e permanência de pessoas que não estejam trajando vestimenta compatível para ingresso 

numa Organização Militar, entendendo-se como tal: traje de banho; camiseta sem mangas masculina; chinelos; 

sandálias masculinas, short; vestido, macacão, bermuda e saia acima do início dos joelhos; bustiê; top; mini-blusa; 

roupas demasiadamente transparentes, decotadas e justas. 
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