
INSCRIÇÃO E REGISTRO DE MOTOAQUÁTICA
Referência: NORMAM 34

Comprovação de residência 
A comprovação de residência poderá ser realizada por meio da apresentação dos seguintes documentos, de acordo com a Lei no 
6.629, de 16 de abril de 1979: 

1) contrato de locação em que figure como locatário; e
2) conta de luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular), preferencialmente com CEP, com prazo máximo de cento e vinte dias (120) dias
corridos.
Em caso de pessoa jurídica, apresentar conta de água, luz, gás, IPTU, telefone fixo ou Contrato Social.
Se o interessado for menor de 21 anos, poderá ser apresentada comprovação de residência do pai ou responsável legal.
Caso o interessado não tenha como comprovar endereço, ele poderá apresentar uma Declaração de Residência, assinada pelo
próprio ou por procurador bastante, conforme prescrito na Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983. Esta declaração presume-se
verdadeira sob as penas da lei. O modelo de Declaração de Residência encontra-se no anexo 1-C.

Procedimentos para inscrição e registro
A moto aquática (MA) está isenta de vistoria inicial, porém, a critério do Agente da Autoridade Marítima, poderá ser submetida à 
inspeção, antes do seu cadastramento no SISGEMB, a fim de que sejam verificadas as características constantes no BDMOTO.
As MA estão sujeitas à Inscrição Simplificada, condicionada à entrega nas CP/DL/AG da sua área de jurisdição dos seguintes 
documentos:

https://www.marinha.mil.br/dpc/normas
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-b-normam-34
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-1-c-normam-34


Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

Gere a GRU correspondente no site https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria. Com o 

número da GRU paga, agende o serviço no site: https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/.

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) Boletim de Dados de Moto Aquática - BDMOTO, preenchido em duas vias;
3) Procuração e documento de Identidade (quando aplicável);
4) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao serviço de inscrição de MA, ;
5) Nota Fiscal do fabricante ou do revendedor que contenham todas as características da MA;
6) Documento oficial de identificação para pessoa física ou Estatuto ou contrato social para pessoa jurídica (cópia simples);
7) CPF ou CNPJ, conforme o caso (cópia simples);
8) Comprovante de residência;
9) Duas fotografias coloridas da MA, gravadas em mídia, sendo uma da popa e outra do través, detalhando as suas características, 
devendo ser arquivadas pela CP/DL/AG no SISGEMB; e
10) Comprovante de regularização da aquisição junto à Receita Federal do Brasil (RFB), caso importada por pessoa física.

https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria
https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/
marco
Riscado

https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2a-normam-34
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-b-normam-34



