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MISSÃO

Desempenhar a  fiscalização  da  navegação  fluvial  com  o  intuito  de
promover a  segurança  do  trafego  aquaviário,  levar a  uma  qualidade  da
navegação das águas interiores do Alto Solimões,  aprimorar o desenvolvimento
do Ensino Profissional Marítimo dos O Ensino Profissional Marítimo de modo a
garantir a  população  a  melhor  qualidade  nos  serviços  oferecidos,  prestando,
dessa forma um serviço ao Brasil. 

Esta Carta de Serviço ao usuário foi elaborada por esta Capitania, que
visa informar aos usuários quais os serviços prestados por ela, como acessar e
obter esses serviços e quais são os compromissos de atendimento estabelecidos.

A sua prática implica para a Capitania em um processo de transformação
sustentada  em  princípios  fundamentais  –  participação  e  comprometimento,
informação  e  transparência,  aprendizagem  e  participação  do  cidadão.  Esses
princípios  têm  como  premissas  o  foco  no  cidadão,  participação  de  todas  as
pessoas que integram a organização e a indução do controle social. 
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1. APRESENTAÇÃO

Esta  carta  tem  a  finalidade  de  divulgar  os  compromissos  de  atendimento
assumidos para com os usuários dos seus serviços. Ao divulgar a Carta de Serviços, a
Capitania dos Portos de Tabatinga irá facilitar e ampliar o acesso do Usuário aos seus
serviços  e  estimular  sua  participação  no  monitoramento  do  setor  de  atendimento  ao
público,  induzindo-o  ao  controle  social  e  promovendo  a  melhoria  da  qualidade  do
atendimento  prestado  por  esta  Capitania.  Desta  maneira,  o  relacionamento  entre  o
cidadão e a Capitania se dará de forma transparente, pois ela estará permitindo que a
sociedade fiscalize e controle seus serviços por meio de avaliações periódicas.

A implementação da Carta de Serviços é uma prática de sucesso em diversas
organizações  públicas  de  vários  países,  como  a  Espanha,  Itália,  México,  Noruega  e
Argentina. O Usuário é visto como principal agente de mudança e participa efetivamente
das melhorias dos serviços públicos oferecidos. 

MARCO INICIAL

Em  junho  de  2000,  o  Governo  Federal  preocupado  com  a  qualidade  dos
serviços públicos oferecidos aos Usuários, publicou o Decreto nº 3.507, datado de 13 de
junho de 2000, que tratava do estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento
prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal
direta,  indireta  e  pelas  fundações  que  atendem  diretamente  aos  Usuários.  Assim,  as
organizações públicas passaram a estabelecer os padrões de qualidade adequados à sua
especificidade, assegurando a sua divulgação e avaliação periódica de acordo com as
diretrizes normativas constantes do Decreto.

A partir desse Decreto foi institucionalizado o Projeto Padrões de Qualidade do
Atendimento  ao  Usuário,  para  garantir  a  participação  das  organizações  que  atendem
diretamente  ao  Usuário.  Deu-se  início  a  um  processo  permanente  de  melhoria  da
qualidade no atendimento prestado, pois, ao estabelecer e divulgar padrões de qualidade,
as organizações se comprometeram com a excelência do atendimento, tornando-o cada
vez mais acessível à população. 

A Carta de Serviços resgata algumas ações desenvolvidas pelas organizações
públicas, no Projeto Padrões de Qualidade do Atendimento ao Usuário, segundo o Lei nº
13.460/2017, com uma nova formatação e metodologia de aplicação. Aliado ao Decreto
Presidencial  nº  9.094  de  17  de  julho  de  2017,  que  dispõe  sobre  a  simplificação  do
atendimento  público  ao  Usuário,  ratifica  a  dispensa  do  reconhecimento  de  firma  em
documentos produzidos no Brasil, e institui esta Carta de Serviços ao Usuário.
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2. DETALHAMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE – DPQ

GRUPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP

DETALHAMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE

2.1 - Prioridade de atendimento:
A Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT) tem como prioridade de atendimento: 

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

2.2 – Tempo de espera para atendimento: 
O tempo de espera para o primeiro atendimento no balcão da Capitania é de no máximo:

Dez (10) minutos. 

2.3 – Horário de Funcionamento:

A Capitania possui um balcão de atendimento ao público: 
                SEG, TER, QUI, SEX  8h às 13h 
                QUA     8h ás 12h  e  14h ás 16h                             

2.4 – Horário de Funcionamento em Casos Especiais:
 Despacho e Parte de entrada: 

24h na Sala de estado

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”
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2.5 – Tratamento dispensado ao usuário: 
A CFT dispõe de salas de atendimento com ar condicionado, cadeiras,  televisão e

sanitário. Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantidos os padrões de limpeza e
os ambientes  de trabalho são limpos e  higienizados de acordo com os padrões de saúde,
gerando conforto e bem estar aos usuários. 

2.6 - Procedimento Alternativo: 
As seções de atendimento ao público, possuem arquivos físicos dos processos por eles

iniciados, o qual  serve de base para informações caso o sistema informatizado se encontre
indisponível, fazendo com que o usuário não retorne sem as informações desejadas.

2.7 – Questionário de Satisfação: 

Possuímos um questionário de satisfação do usuário que permite buscar saber o
pensamento de nosso cliente /  usuário sobre o funcionamento da Capitania e, dessa forma,
buscar  uma melhor  qualidade  nos  serviços  oferecidos.  Esse  questionário  não  necessita  de
identificação.

IMPORTANTE:

 A  CFT  dispõe  de  instalações  adequadas  aos  PORTADORES  DE  NECESSIDADES
ESPECIAIS, tais como rampa de acesso, banheiro adaptado e estacionamento.
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3. Composição da Capitania Fluvial de Tabatinga

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”
4

CFT- 01
CAPITÃO DOS PORTOS 

CFT - 10
ENSINO PROFISSIONAL 

MARÍTIMO

CFT - 20
SEGURANÇA DO TRAFEGO 

AQUAVIÁRIO

CFT - 30
DIVISÃO DE APOIO

CFT- 02
AJUDANTE

CFT- 21
INSCRIÇÃO DE 

EMBARCAÇÕES

CFT - 22
INSPEÇÃO NAVAL

CFT - 23
DESPACHO



                                                                                                                                                                                 

  Carta de Serviços ao Usuário

4. Ensino Profissional Marítimo - EPM

O  Ensino  Profissional  Marítimo  obedece  a  um  processo,  contínuo  e
progressivo, de formação, especialização, aperfeiçoamento e atualização que se estende
através de cursos e estágios, com vistas ao preparo técnico-profissional de pessoal para
o  exercício  de  cargos,  funções  e  ocupações  na  Marinha  Mercante  e  atividades
correlatas. 

4.1. Cursos Oferecidos:

A) Curso de Formação de Aquaviário – MÓDULO ESPECIAL (CFAQ-E): 

Destina-se ao ingresso na Marinha Mercante, nas categorias de Pescador
Profissional ou Motorista de Pesca, para atuar no Grupo de Pescadores e de Marinheiro
Auxiliar  Fluvial  de  Convés  ou  Marinheiro  Fluvial  Auxiliar  de  Máquinas  do  Grupo  de
Fluviários, para atuar no Grupo de Fluviários.

B) Curso de Formação de Aquaviário (CFAQ): 

Destina-se  ao  ingresso na  Marinha  Mercante  nas  categorias  dos  Grupos de
Fluviários e Pescadores. O curso é composto por 2 (dois) Módulos principais que visam
complementar conhecimentos elementares e dar a formação profissional necessária à
qualificação dos candidatos na área profissional específica. Os Módulos estão divididos
da seguinte forma:

I) – Módulo Geral – Módulo II (CFAQ-II) – Pescadores e Fluviários: destina-se, também, a
proporcionar o ingresso de:

a) Auxiliar de Saúde e Enfermeiro (a), na Seção de Saúde; 
b) Taifeiro (a) e Cozinheiro (a) na Seção de Câmara.

II) – Módulo Específico – Módulo III (CFAQ-III) – Será aplicado ao candidato que concluiu
o CFAQ-II, em um dos Grupos de Aquaviário – Fluviários ou Pescadores. Subdivide-se
de acordo com a formação necessária para cada Grupo, conforme abaixo explicado:

Módulo Específico Fluviários – Módulo III F (CFAQ-III F): será aplicado ao candidato que
optou pelo Grupo de Fluviários, para as categorias de:

a) Marinheiro Fluvial de Convés (MFC)
b) Marinheiro Fluvial de Máquinas (MFM)

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”
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Módulo Específico de Pescadores – Módulo III P (CFAQ-III P): será aplicado ao candidato
que optou pelo Grupo de Pescadores, para a categoria de:

a) Pescador Profissional Especializado (PPE)
b) Condutor Motorista de Pesca (CMP).

C) Curso de aperfeiçoamento para Aquaviário – Seção de Convés (APAQ-II/III C):

Destina-se a aperfeiçoar o aquaviário para as funções inerentes às categorias de:

a) Mestre Fluvial (MFL)
b) Patrão de Pesca na Navegação Interior (PPI). 

Este  curso  é  constituído  por  duas  fases  distintas:  a  primeira,  por  meio  da
Educação a Distância (EAD) e a segunda presencial, em um dos Centros de Instrução -
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) – Avenida Brasil, n. 9020, Olaria –
Rio de Janeiro/RJ. ou Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) – Rodovia
Arthur Bernardes, s/nº,  Pratinha – Belém - Pará e somente será realizada pelo aluno,
após sua aprovação na primeira fase. Divide-se em 2 (dois) módulos de acordo com as
funções de cada grupo, por área de atuação, tais como:
 
I - Módulo Específico para Fluviários (APAQ-II C); e 
II - Módulo Específico para Pescadores (APAQ-III C).

D) Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviário – Seção de Máquinas (APAQ-II M)

Destina-se  ao  aperfeiçoamento  do  aquaviário  para  as  funções  próprias  da
categoria de:
 
Condutor Maquinista Motorista Fluvial (CTF). 

Este  curso  é  constituído  por  duas  fases  distintas:  a  primeira,  por  meio  da
Educação a Distância (EAD) e a segunda presencial em um dos Centros de Instrução -
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) – Avenida Brasil, n. 9020, Olaria –
Rio de Janeiro/RJ. ou Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) – Rodovia
Arthur Bernardes, s/nº,  Pratinha – Belém - Pará e somente será realizada pelo aluno,
após sua aprovação na primeira fase. 

E)  Curso  especial  para  Tripulação  de  Embarcações  do  Serviço  Público
(ETSP).
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Para  tripular  embarcações  empregadas  na  navegação  interior  ou  conduzir
embarcações de até  seis  metros de comprimento e  propulsadas por  motor  de popa
empregadas na navegação interior.

.

4.2. Serviços Oferecidos:

A) Emissão de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR):

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. Certificado de habilitação profissional;
3. Carteira de Identidade (original e cópia);
4. Atestado médico emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado de saúde
física e mental e, explicitamente, as boas condições auditivas e visuais. Nesse atestado
deverão constar, também, a altura e a cor dos olhos;
5.  Matrícula  em  órgão  federal  controlador  de  atividade  de  pesca  ou  entidade  que  o
represente no local, no caso de inscrição em categoria do 3º Grupo - Pescadores;
6.Autorização do pai, tutor ou juiz competente, em se tratando de Aprendiz de Pesca ou
Aprendiz de Motorista, no caso de maior de 14 e menor de 18 anos;
7. CPF (original e cópia);
8. Comprovante de residência (original e cópia);
9. Duas fotos 5x7 recentes; e
10.  Pagamento  de  GRU,  no  caso  de  2ª  via  por  extravio,  apresentando  o  boletim  de
ocorrência.

Prazo máximo para emissão: na cerimônia de encerramento do curso correspondente.

Prazo máximo para emissão: 2ª via - 10 dias.

B) Renovação de Caderneta de Inscrição e Registro:

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”
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Documentação e pré-requisitos necessários:

1. CIR (original);
2. Carteira de Identidade (original);
3. Comprovante de residência (original e cópia) ; e
4. Atestado médico emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado de saúde
física e mental e, explicitamente, as boas condições auditivas e visuais.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

C) Transferência de Jurisdição de Aquaviário:

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. CIR do aquaviário (original);
3. Comprovante de residência (original e cópia);
4. Carteira de Identidade (original);e
5. Atestado médico emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado de saúde
física e mental e, explicitamente, as boas condições auditivas e visuais.

Prazo máximo para emissão: 10 dias

D) Emissão de Certificados:
Conclusão com aproveitamento em um dos Cursos oferecidos por esta Capitania.

Prazo máximo para emissão: 10 dias

E) Ascensão de Categoria:

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. CIR do aquaviário (original);
3.  Certificado  de  competência  comprovando  a  conclusão  de  curso  correspondente,
dependendo da categoria; e
4. Documento que comprove o tempo de embarque exigido para a ascensão.

Prazo máximo para emissão: 07 dias

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”
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5. Segurança do Trafego Aquaviário - STA

A Divisão do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário, tem por objetivo prevenir a
poluição hídrica, manter a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação nas águas
sob jurisdição nacional, além de controlar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades e
serviços atinentes ao setor.

5.1. Serviços e Responsabilidades:

A) Tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional,
bem como sua entrada e saída de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas;

B) Realização de inspeções navais e vistorias;

C) Arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e classificação
das embarcações;

D) Inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de Propriedade;

E) Determinar a tripulação de segurança das embarcações, assegurado às partes
interessadas  o  direito  de  interpor  recurso,  quando  discordarem da  quantidade
fixada;

F) Fiscalizar os equipamentos e acessórios homologados para uso a bordo de
embarcações e plataformas;

G) Fiscalizar e, se necessário estabelecer a dotação mínima de equipamentos e
acessórios de segurança para embarcações; 

H) Fiscalizar e, se necessário, estabelecer os requisitos referentes às condições
de  segurança  e  habitabilidade  para  a  prevenção  da  poluição  por  parte  de
embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”
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5.2. Documentações Oferecidas:

5.2.1 Licenças:

A) Licença de Construção (LC)

É  o  documento  emitido  para  embarcações  a  serem  construídas  no  país  para  a
bandeira nacional  ou  para  exportação,  ou a  serem construídas no exterior  para  a bandeira
nacional,  que  demonstra  que  seu  projeto  encontra-se  em  conformidade  com  os  requisitos
estabelecidos por estas normas.

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado; 
- Pagamento de GRU.
- Duas vias dos seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Memorial Descritivo;
- Plano de Arranjo Geral;
- Plano de Linhas;
- Curvas hidrostáticas e cruzadas e/ou tabelas;
- Plano de segurança;
- Plano de Arranjo de Luzes de Navegação;
- Plano de Capacidade;
- Plano de seção mestra e perfil estrutural;
- Relatório de prova de inclinação ou relatório da medição de porte bruto;
- Folheto de TRIM e estabilidade definitivo;
- CTS provisório; e
- Folheto de TRIM e estabilidade em avaria (quando exigido pela NORMAM).
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Prazo máximo para emissão: 20 dias

B) Licença de Alteração (LA)

É o documento emitido para demonstrar que as alterações a serem realizadas em
relação ao projeto apresentado por ocasião da emissão da licença de construção encontram-se
em conformidade com os requisitos estabelecidos por estas normas.

Documentação e pré-requisitos necessários:

 1. Requerimento do interessado;
 2.  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica (ART)  referente  ao  projeto  da  alteração
pretendida;
 3. Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de todas as
alterações efetuadas, em duas vias;
 4.  Uma cópia dos planos e documentos endossados por ocasião da concessão da
Licença de Construção ou da LCEC;
 5. Duas cópias dos novos planos e/ou documentos constantes de um processo de
Licença de Construção, que tenha, sofrido modificações devido às alterações; e
 6. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 20 dias

C) Licença de Reclassificação (LR)

É o documento emitido para demonstrar que o projeto apresentado encontra-se em
conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  por  estas  normas  para  a  nova  classificação
pretendida para a embarcação.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e a execução da
alteração pretendida;
3. Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de todas as
alterações efetuadas, em duas vias;
4. Uma via dos planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença
de Construção;
5. Duas vias dos novos planos e/ou documentos constantes de um processo de Licença
de Construção, que tenham sofrido modificações devido às alterações; 
6.Pagamento de GRU.
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Prazo máximo para emissão: 20 dias

D) Licença Provisória para Entrada em Tráfego (LPET)

As embarcações que estejam em condições de entrar em operação, mas que ainda
não estejam devidamente regularizadas poderão receber uma Licença Provisória para Entrar em
Tráfego – LPET. Essas podem se apresentar em duas modalidades:

I) Licença de construção, licença de construção para embarcação já construída, licença
de alteração ou licença de reclassificação, a ser emitida pela Capitania.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado à Capitania;
2. Requerimento solicitando a emissão da licença de construção, licença de construção
para  embarcação  já  construída,  licença  de  alteração  ou  licença  de  reclassificação
juntamente com a coletânea completa de planos e documentos aplicáveis à embarcação;
3.  Declaração  do  engenheiro  naval  responsável  com  a  respectiva  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART); e 
4. Proposta de tripulação de segurança que necessitará ser aprovada pela Capitania e só
terá validade durante a vigência da Licença Provisória para Entrada em Tráfego (LPET).

Prazo máximo para emissão: 20 dias

II) Licença de construção, licença de construção para embarcação já construída, licença
de alteração ou licença de reclassificação, a ser emitida por Sociedade Classificadora ou
Entidade Certificadora.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado à Capitania;
2.  Declaração da Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora atestando que a
coletânea completa de planos aplicáveis a embarcação foi submetida à análise;
3.  Declaração  do  engenheiro  naval  responsável  com  a  respectiva  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART); e
4. Proposta de tripulação de segurança que necessitará ser aprovada pela Capitania e só
terá validade durante a vigência da Licença Provisória para Entrada em Tráfego (LPET).

Prazo máximo para emissão: 20 dias
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E) Licença para Tráfego na Jurisdição

Licença criada nesta Capitania para embarcações com AB menor que 20, principalmente de
passagem, que realizem viagem rotineira dentro da jurisdição.  É uma forma de controlar as
atividades dessas embarcações por meio de revalidações bimestrais, vez que estão isentas de
Pedido de Despacho.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. Documentos da embarcação;
3. Seguro Obrigatório (DPEM) pago; (não é obrigatório)
4. Material de Salvatagem referente à sua classificação completo;
5. Visita da Inspeção Naval na embarcação

Prazo máximo para emissão: no mesmo dia

“CFT – Presença da Marinha no Alto Solimões”

13



                                                                                                                                                                                 

  Carta de Serviços ao Usuário

5.2.2. Certificados

A) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) 

É o documento emitido para uma embarcação para atestar que as vistorias previstas
nestas normas foram realizadas nos prazos previstos.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2.  Planos e  documentos  técnicos  da  embarcação apresentados para  emissão da  LC,
LCEC, LA e LR (quando aplicável); e
3. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

B) Termo de Responsabilidade (TR)

As  embarcações  não  sujeitas  a  vistorias  e,  consequentemente,  não  obrigadas  a
portarem o CSN, deverão possuir a bordo um Termo de Responsabilidade. Nesse documento,
o proprietário ou armador assumirá a responsabilidade pelo cumprimento dos itens de dotação
de segurança e demais requisitos especificados para a sua embarcação pela NORMAM.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. Carteira de Identidade;
3. CPF/CNPJ;
4. Comprovante de residência.

Observações:
A)  Dispensados os  reconhecimentos  de  firmas  em cartório,  se  as  assinaturas  forem
apostas na presença do representante da Capitania que atestar esse fato;
B) Se as firmas forem reconhecidas em cartório, o representante da Capitania não assina
o presente Termo; e
C)  Só  é  válido  com  o  carimbo  da  Capitania  na  qual  a  embarcação  foi  inscrita,
reclassificada ou teve alteração de proprietário.
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Prazo máximo para emissão: 05 dias

C) Notas para Arqueação (NA)

Embarcação com comprimento de regra menor que 24 metros e AB menor que 50 

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão
da LC, LCEC, LA, LR (quando aplicável);
3.  Proposta  de  Nota  de  Arqueação  elaborada  pelo  Responsável  Técnico,  que  depois
poderá ser utilizada quando da elaboração da Nota de Arqueação emitida pela CP/DL/AG;
4. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

D) Certificado Nacional de Arqueação (CNA)

Embarcação com comprimento de regra menor que 24 metros e AB maior ou igual a 50 

Documentação e pré-requisito necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão
da LC, LCEC, LA, LR (quando aplicável);
3. Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico; e
4. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

E) Notas para Arqueação pela GEVI (NA)

Embarcação com comprimento de regra maior ou igual a 24 metros e AB menor que 50 

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão
da LC, LCEC, LA, LR (quando aplicável);
3.  Proposta  de  Nota  de  Arqueação  elaborada  pelo  Responsável  Técnico,  que  depois
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poderá ser utilizada quando da elaboração da Nota de Arqueação emitida pela GEVI; e
4. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

F) Certificado Nacional de Arqueação pela GEVI (CNA)

Embarcação com comprimento de regra maior ou igual a 24 metros e AB maior ou igual a
50 

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2. 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão
da LC, LCEC, LA, LR (quando aplicável);
3. Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico; e
4. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

G) Certificado Nacional de Borda-Livre (CNBL)

As embarcações deverão ser portadoras de um Certificado Nacional de Borda-Livre
para a Navegação Interior.

Estão  dispensadas da atribuição de borda-livre  as embarcações que apresentem
pelo menos uma das seguintes características: 

1. AB menor ou igual a 50;
2. Comprimento de regra (L) inferior a 20 m; 
3. Embarcações destinadas exclusivamente a esporte e/ou recreio e comprimento menor
que 24 m; e 
4. Navios de guerra.

Certificado Nacional de Borda-Livre deverá ser renovado ao término de sua validade
através  da emissão  de um certificado  idêntico  ao  original.  O certificado  de renovação será
emitido  pela  Capitania  desde  que  a  embarcação  não  tenha  sofrido  alteração  de  suas
características principais, arqueação ou tipo de navegação a que se destina.
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Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2.  Planos e  documentos  técnicos  da  embarcação apresentados para  emissão da  LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
3.  Notas para marcação de borda-livre calculadas por responsável  técnico contratado
pelo armador;
4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços executados (notas para
marcação de borda-livre);
5.  Relatório  das  condições  para  a  atribuição  da  borda-livre  nacional  executado  por
Vistoriador  Naval  do  Gerência  Especial  de  Vistoria  Inspeções  e  Perícias  Técnicas
(GEVI)/Grupo de Vistoria e Inspeções (GVI); e
6. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

H) Declaração de Conformidade (DC)

Além das vistorias  para  emissão de certificados estatutários,  deverá  ser  efetuada
perícia para emissão de Declaração de Conformidade Para Transporte de Álcool, Petróleo e
seus  derivados  nas  embarcações  utilizadas  no  transporte  de  álcool,  petróleo  e  seus
derivados.  A Declaração de Conformidade é  aplicável  às  embarcações  cujo  somatório  dos
volumes de seus tanques de carga seja superior a 200 metros cúbicos.

Prazo máximo para emissão: 05 dias
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5.2.3. Títulos de Inscrição de Embarcação

A) Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM).

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Boletim simplificado de autorização de embarcações (BSADE)
2. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ
3.  Prova  de  propriedade da  embarcação,  nas  seguintes  modalidades:  Nota  Fiscal  ou
Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e documentos (exceto para
jet-ski)
4. Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que
50 HP)
5. Cópia autenticada da apólice de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM)
6. Declaração do fabricante contendo as principais características da embarcação
7. Comprovante de residência do proprietário;
8.  Título  de  aquisição  e  comprovante  de  regularização junto  à  Secretaria  da  Receita
federal (SRF) (embarcações adquiridas no exterior); e
9. Pagamento de GRU.

         

Prazo máximo para emissão: 05 dias

B) Título de inscrição de embarcação (TIE).

Embarcações de esporte e recreio com comprimento igual ou menor que 12 metros.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Boletim simplificado de autorização de embarcações (BSADE);
2. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
3.  Prova  de  propriedade da  embarcação,  nas  seguintes  modalidades:  Nota  Fiscal  ou
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Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e documentos (exceto para
jet-ski);
4. Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que
50 HP);
5. Cópia autenticada da apólice de seguro DPEM; OBS: (não é obrigatório)
Declaração do fabricante contendo as principais características da embarcação;
6. Comprovante de residência do proprietário;
7.  Título  de  aquisição  e  comprovante  de  regularização  junto  à  SRF  (embarcações
adquiridas no exterior); e
8. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

C) Título de inscrição de embarcação (TIE).

Embarcações com comprimento maior que 12 metros e AB menor que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcações de órgãos
públicos);
2. BADE;
3. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
4.  Prova  de  propriedade da  embarcação,  nas  seguintes  modalidades:  Nota  Fiscal  ou
Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e documentos (exceto para
jet-ski);
5. Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que
50 HP);
6. Cópia autenticada da apólice de seguro DPEM; OBS: (não é obrigatório)
7. Comprovante de residência do proprietário;
8.  Título  de  aquisição  e  comprovante  de  regularização  junto  à  SRF  (embarcações
adquiridas no exterior);
9.  Certificado  de  Segurança  da  Navegação  (CSN)  ou  termo  de  responsabilidade  (se
aplicável);
10.  Certificado  Nacional  de  Arqueação  ou  Nota  para  Arqueação  de  Embarcação  (se
aplicável);
11. Certificado Nacional de borda-livre (se aplicável);
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12. Certificados estatutários (se aplicável);
13. Licença de Construção ou Licença de Construção para Embarcações já Construídas
(conforme aplicável);
14. Foto colorida 15x21 (embarcação com AB menor que 20);
15. Cartão de Tripulação de Segurança - CTS (embarcações com AB maior que 10);
16. Autorização da Agência Nacional do Tráfego Aquaviário (ANTAQ) (se aplicável);
17. Certificado de Registro de Armador (se aplicável);
18. Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
19. Licença do Ministério do Turismo (se aplicável); e
20. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

D) Emissão de 2ª Via de Título de Inscrição de Embarcação (TIE)

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos), se
aplicável;
2.  BADE ou  Boletim simplificado de autorização de embarcações (BSADE) (conforme
aplicável); e
3. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 10 dias

E) Emissão de 2ª Via de Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM)

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos), se
aplicável;
2.  BADE ou  Boletim simplificado de autorização de embarcações (BSADE) (conforme
aplicável); e
3. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 10 dias

F) Inscrição de Embarcação com AB maior que 100.

Para  inscrição  dessas  embarcações  o  interessado  deverá  seguir  procedimento
idêntico ao de inscrição das embarcações com AB menor que 100, não sendo, porém, emitido
TIE. Para essas embarcações é obrigatório o registro no TRIBUNAL MARÍTIMO (TM) no Rio
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de Janeiro/RJ.  Portanto,  a  Capitania,  de posse do (BADE) preenchido e da documentação
pertinente, deverá proceder  à inclusão dos dados da embarcação no  SISMAT e emitir,  pelo
referido  sistema,  o  Documento  Provisório  de  Propriedade  (DPP).  Os  referidos  documentos
deverão  ser  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo  pela  Capitania,  objetivando  a  prontificação  da
Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM).

O DPP terá validade inicial de até 1 ano, a contar da data de sua emissão e será
recolhido quando da entrega ao interessado da PRPM, expedida pelo Tribunal Marítimo. Caso a
PRPM não seja entregue dentro deste prazo, a Capitania poderá prorrogar a validade do DPP,
desde que o proprietário não esteja incurso nas sanções previstas na legislação pertinente pelo
não cumprimento de exigências.

As embarcações já inscritas e que por algum motivo tiverem de ser registradas no
Tribunal  Marítimo,  terão seus Título de inscrição de Embarcação (TIE)  cancelados pela
Capitania, quando da emissão da PRPM pelo Tribunal Marítimo, nestes casos, a Capitania fará
as devidas alterações no SISMAT.

Prazo máximo para emissão: NUNES

G) Transferência de Propriedade de Embarcação

A transferência da propriedade deverá ser requerida pelo novo adquirente todas as
vezes em que ocorrer a mudança de proprietário, dentro do prazo de 15 (quinze) dias após a
aquisição.

A mudança de propriedade de embarcações não acarreta nova inscrição, salvo se o
novo proprietário ou seu representante legal residir em jurisdição de outra Capitania, Delegacia
ou  Agência,  nesse  caso,  a  transferência  deverá  ser  requerida  na  Capitania,  Delegacia  ou
Agência da área de jurisdição onde a embarcação for ser utilizada.
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5.2.4. Embarcações de Esporte e Recreio

A) Notas para Arqueação (NA)

Embarcação de esporte  e/ou recreio  com comprimento maior  ou igual  a  24  metros  –
(EC1).

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado;
2.  Planos e  documentos  técnicos  da  embarcação apresentados para  emissão da  LC,
LCEC, LA e LR (quando aplicável); e
3. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

B) Inscrição de embarcação de esporte e recreio com comprimento igual ou
menor que 12 metros.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Boletim simplificado de autorização de embarcações (BSADE);
2. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
3. Prova de propriedade da embarcação (recibo de compra e venda);
4. Cópia autenticada da apólice de seguro DPEM;
5. Nada consta de Inspeção Naval;
6. Comprovante de residência do proprietário;
7. TIE/TIEM (conforme aplicável); e
8.  Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias
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C) Embarcações com comprimento maior que 12 metros e AB menor que
100.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
2. BADE;
3.  Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário  ou contrato social  e  do
CNPJ;
4. TIE;
5. Certificado de Segurança de Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade;
6. Recibo de compra e venda (verso do TIE);
7. Cópia autenticada da apólice do seguro DPEM;
8. Licença do Ministério do turismo (se aplicável)
9. Licença do MPA (se aplicável);
10. Nada consta da Inspeção Naval; e
11. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 05 dias

D) Embarcações com AB maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
2. BADE;
3. Certificado de registro do armador;
4. Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM);
5.  Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário  ou contrato social  e  do
CNPJ;
6. Prova de propriedade da embarcação;
7. Cópia autenticada da apólice do seguro DPEM;
8. Comprovante de residência do proprietário;
9. Certificado de Segurança de Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade;
10. Licença do MPA (se aplicável);
11. Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
12. Nada consta da Inspeção Naval; e
13. Pagamento de custas do TM (DARF).

Prazo máximo para emissão: 30 dias
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E) Transferência de Jurisdição de embarcações

I)  Transferência  de jurisdição de embarcações de esporte e recreio com comprimento
igual ou menor que 12 metros.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Boletim simplificado de autorização de embarcações (BSADE);
 2. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
3. Prova de propriedade da embarcação (recibo de compra e venda);
4. Cópia autenticada da apólice do seguro DPEM;
5. Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável);
6. Comprovante de Residência do proprietário;
7. TIE/TIEM (conforme aplicável); e
8. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 30 dias

II) Transferência de jurisdição de embarcações com comprimento maior ou igual que 12
metros.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
2. BADE;
3. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
4. Título de Inscrição de embarcação (TIE);
5.Certificado  de  Segurança  da  Navegação  (CSN)  ou  Termo  de  Responsabilidade
(conforme aplicável);
6. Recibo de compra e venda (verso TIE);
7. Cópia autenticada da apólice do seguro DPEM;
8. Licença do MPA (se aplicável);
9.Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
10. Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável); e
11. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 30 dias
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III) Transferência de jurisdição de embarcações com AB maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
2. BADE;
3. Certificado de Registro do Armador;
4. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
5. Prova de propriedade da embarcação;
6. Cópia autenticada da apólice do seguro DPEM;
7. Comprovante de residência do proprietário;
8.  Certificado  de  Segurança  da  Navegação  (CSN)  ou  Termo  de  Responsabilidade
(conforme aplicável);
9. Licença do MPA (se aplicável);
10. Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
11. Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável);
12. DARF original referente ao pagamento das custas (código 1505);
13. DARF original referente ao pagamento de eventuais multas (código 3391);
14. Autorização da ANTAQ (se aplicável);
15. Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM); e
16. Pagamento de GRU.

Prazo máximo para emissão: 30 dias

F) Registro e Cancelamento de ônus e averbações

No  caso  de  alterações  de  características  da  embarcação,  do  seu  nome,  de
substituição de máquina ou motor, ou do endereço do proprietário, deverá ser preenchido, pelo
proprietário ou seu representante legal, o modelo do anexo 2-F da NORMAM-02/DPC.

O órgão de inscrição emitirá um novo TIE com as modificações verificadas. Para
embarcações possuidoras de Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM), o pedido
de averbação das alterações deverá ser endereçado ao Tribunal Marítimo. Para a mudança de
endereço haverá necessidade de apresentação de um comprovante de residência.

I) Registro e Cancelamento de ônus e averbações de embarcações de esporte e recreio
com comprimento igual ou menor que 12 metros.

Documentação e pré-requisitos necessários:
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1. BADE;
2. Instrumento de ônus ou cancelamento de ônus (conforme o caso);
3. TIE/TIEM (conforme o caso);
4. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
5. Cópia autenticada da apólice do seguro DPEM; e
6. DARF original referente ao pagamento das custas do Tribunal Marítimo (TM).

Prazo máximo para emissão: 30 dias

II)  Registro e Cancelamento de ônus e averbações de embarcações com comprimento
maior que 12 metros e AB menor que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcação de órgãos públicos);
2. BADE;
3. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
4.Instrumento de ônus ou cancelamento de ônus (conforme o caso);
5. TIE;
6. Cópia autenticada de apólice do seguro DPEM; e
7. DARF original referente ao pagamento das custas do Tribunal Marítimo (TM).

Prazo máximo para emissão: 30 dias

III) Registro e Cancelamento de ônus e averbações de embarcações com AB maior que
100.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1. Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
2. Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM);
3. Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do
CNPJ;
4. Instrumento de ônus ou cancelamento de ônus (conforme o caso);
5. TIE;
6. Cópia autenticada de apólice do seguro DPEM; e
7. DARF original referente ao pagamento das custas do Tribunal Marítimo (TM).

Prazo máximo para emissão: 30 dias
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5.2.5. Outros Documentos

A) Registro Especial Brasileiro (REB)

Podem  ser  registradas  no  Registro  Especial  Brasileiro  (REB)  as  embarcações
estrangeiras afretadas a casco nu, com suspensão provisória de bandeira, observado o art.
2º, parágrafo único, do Decreto nº 2.256/97, cujo afretador tenha interesse em registrá-la, e as
embarcações  brasileiras  existentes  ou  em  fase  de  construção  em  estaleiro  nacional,  se
operadas por empresa brasileira, registrada no Tribunal Marítimo (TM), por requerimento.

5.3. Serviços 

A) Despacho de embarcações

As embarcações nacionais com AB maior que 20 e  embarcações estrangeiras,
por  ocasião  de  suas  estadias  ou  passagens  pela  área  portuária  de  Tabatinga,  deverão
comunicar sua chegada à Capitania. Em tempo hábil,  as embarcações solicitarão permissão
para  sair  por  meio  de  um  Pedido  de  Despacho.  Cumpridas  as  exigências deste,  serão
liberadas recebendo o Passe de Saída. A efetiva saída das embarcações será participada à
Capitania através da Parte de Saída. 

O serviço de Despacho de Embarcações funciona 24 (vinte e quatro) horas.

Estão dispensadas do Pedido de Despacho:

I) As  embarcações  nacionais  de  esporte  e/ou  recreio,  de  pesca,  quando  saindo  e
retornando a um mesmo porto sem escalas intermediárias, e os navios de guerra e de
Estado não exercendo atividade comercial;

II) As embarcações estrangeiras de esporte e/ou recreio e navios de guerra e de Estado
não exercendo atividade comercial.
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6. SUGESTÕES PARA O APRIMORAMENTO DESTA CARTA
DE SERVIÇOS

                 
  A  percepção  da  qualidade  dos  serviços  oferecidos  somente  pode  ser
traduzida  por  aqueles  que  efetivamente  usufruírem  desses  serviços.  Nesse
sentido,  a  CFT  incentiva  aos  usuários  encaminhamento  de  sugestões  e
reclamações  com  vistas  ao  aprimoramento  contínuo  dos  serviços  oferecidos
nesta Carta de Serviços. 
             
            Seguem abaixo os canais de comunicação disponíveis para este fim:
          Telefone: (97) 3412-2303; e

 E-mail:   cft.secom@marinha.mil.br

7. REFERÊNCIAS

- Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 - Institui a “Carta de Serviços ao Usuário”;
- EMA-134 - Manual de Gestão Administrativa da Marinha;
- SGM-107 - Normas Gerais de Administração (6ª Rev.); e
- Sitio eletrônico: www.marinha.mil.br/programanetuno.
- NORMAM: 01/DPC,  NORMAM 03/DPC, NORMAM 07/DPC e NORMAM 30/DPC.
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