
RENOVAÇÃO DE TIE/TIEM DE EMBARCAÇÕES DE ÁGUAS 
INTERIORES

Referência: NORMAM 02

Todas as embarcações deverão proceder à renovação do TIE/TIEM. As embarcações que ainda possuírem seus TIE/TIEM sem data de 
validade deverão ser recadastradas, quando será emitido um novo documento pelo SISGEMB com validade de 5 anos. O proprietário ou 
seu preposto legal deverá comparecer à CP, DL ou AG, trinta dias antes do término da validade do TIE/TIEM.

a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de
renovação quando se tratar de embarcações de órgãos públicos.
No requerimento ou no ofício deverá ser informado o motivo da
solicitação e se houve alterações com relação ao proprietário
e/ou das características da embarcação. Caso tenham ocorrido
alterações nos dados cadastrais do proprietário, deverão ser
apresentados os documentos comprobatórios pertinentes.
b) Para os casos em que tenha ocorrido alteração das
características da embarcação, o proprietário deverá apresentar
novo BADE/BSADE preenchido;
c) Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma
mostrando-a pela popa (traseira) e outra pelo través (lado), de
forma que apareça total e claramente de proa a popa,
preenchendo a largura da foto, que deverão ser arquivadas pela
CP/DL/AG no SISGEMB. Uma das fotos deverá mostrar o número
de inscrição da embarcação;

d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com 
foto (se pessoa física) ou Declaração de Registro na Junta 
Comercial, estatuto ou contrato social (se pessoa jurídica) (cópia 
simples), CPF para pessoa física e CNPJ, quando se tratar de 
pessoa jurídica (cópia simples para ambos os documentos);e) 
TIE / TIEM original;
e) TIE / TIEM original
f) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados 

pela embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (cópia 
simples). Esta obrigatoriedade está suspensa, em conformidade 
com a Lei nº 13.313 de 14 de julho de 2016. Qualquer alteração 
referente ao assunto será divulgada oportunamente;
g) GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia 
simples), exceto para órgãos públicos; e
h) Comprovante de residência.

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:

https://www.marinha.mil.br/dpc/normas
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-f-normam-02
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-b-normam-02
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-e-normam-02
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria
https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/



