SISAMA – OS Nº___________

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA

PROTOCOLO SISAP Nº 201. ___________/ 20___

NOME:

CPF:

Naturalidade - Município:

Estado:

Email (letra de imprensa):

Nascimento: _____/____/____
TEL/CEL:

RG/CNH Nº:

Data de Emissão: ____/_____/______

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CIDADE/UF:

Órgão Emissor:
Apto:
CEP:

Requer ao Capitão dos Portos: (Marque com um “X”)
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
Motonauta

Exame

Arrais Amador

Renovação

Mestre Amador

Concessão

Capitão Amador

2ª Via
Agregação

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
a) Declaração de Frequência e/ou atestado de Embarque das Aulas Práticas; b) Plano de
Treinamento; c) Cópia do CPF e RG (ou CNH) acompanhados da original); d) Original do
Atestado Médico Psicofísico (Cópia da CNH substitui o Atestado Médico); e) Cópia do
comprovante de Residência (água, luz ou telefone); f) GRU (R$ 49,00 p/inscrição,
renovação e 2ª Via); g) Boletim ou Declaração de Extravio (p/2ªvia); e h) CHA vencida (p/
renovação)

João Pessoa-PB, em ______/ ______/ _______
MULTA: SISGEMB:

____________________________________________
Assinatura do Requerente

PORTARIA:

Atendimento:
Data da 1ª Prova: ___/____/____ Horário:_________
Data da 2ª Prova: ___/____/____ Horário:_________

GAP:
Carimbo
e Rubrica do Atendente

REQUERENTE: Estou ciente que, na data acima marcado, deverei comparecer nesta Capitania para realização da
minha prova.
Assinatura do Requerente
CPPB-05: Parecer Jurídico, caso haja. Deferido.

Em: ____/____/____
Carimbo e Rubrica

CPPB-20/ CPPB-20.1 ou CPPB-01 para concessão: Deferido. Inserir no
SISAMA, elaborar OS e imprimir CHA.

Em: ____/____/____
Carimbo e Rubrica

CPPB-21: Recebido processo e CÉDULA Nº :
CHA – Inscrição Nº:

Em: ____/____/____
Carimbo e Rubrica

CPPB-20/ CPPB-20.1 ou CPPB-01 para concessão:
Conferido processo / CHA. Assinatura OS.

Em: ____/____/____
Carimbo e Rubrica

REQUERENTE: Recebida a Habilitação (CHA)

Em: ____/____/____
Assinatura do Requerente

CPPB-20 ou CPPB-20.1: Ciente, arquivar o processo

Em: ____/____/____
Carimbo e Rubrica

Situação do Processo: (Marque com um “ok”)
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

Rubrica do Militar

SITREP

VRF da Realização da Aula
Exigência – SISAP
A Disposição - SISAP
Registro da Cédula – SISAMA
Livro de ATA

A cada processo executado devera ser lançado “ok” e
rubricar no campo correspondente pelo militar o qual está
executando o processo.

Arquivado – SISAP
ALT. 3 – MAI2022

EMISSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA)
( ) Declaração de frequência das Aulas práticas, expedida pela Escola Náutica credenciada;
( ) Moto Aquática – 3 horas e/ou Arrais Amador – 6 horas
( ) Cópia do documento oficial de identificação com fotografia (atualizada) e dentro da validade e CPF;
( ) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações,
caso existam (o Atestado é dispensável, caso apresente cópia da CNH. Dentro da validade e sem observação motora
(B,D,E,F,G…)
( ) Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone ou gás), com CEP, expedida no prazo máximo de sessenta
(60) dias corridos, em nome do interessado ou preencher Declaração de Residência expedida pela Capitania;
( ) Pagamento da GRU: R$ 49,00; e Prova Eletrônica aplicada na Capitania dos Portos.

2ª VIA / RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
DE AMADOR (CHA) EM CASO DE ROUBO, EXTRAVIO OU FURTO
( ) Requerimento do interessado, solicitando 2ª via / Renovação;
( ) CHA original vencida (exceto no caso de extravio);
( ) Declaração de Extravio (para 2ª via);
( ) Cópia do documento oficial de identificação com fotografia e dentro da validade e do CPF;
( ) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações,
caso existam (o Atestado é dispensável, caso apresente cópia da CNH. Dentro da validade e sem observação motora
(B,D,E,F,G…)
( ) Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone ou gás), com CEP, expedida no prazo máximo de sessenta
(60) dias corridos, em nome do interessado ou preencher Declaração de Residência expedida pela Capitania;
( ) Todos os amadores de 08 de julho de 2012 que são Arrais e Mestre amadores deverão apresentar os documentos
abaixo para que seja realizado a agregação de MOTONAUTA nas suas carteiras
a) Declaração de frequência das aulas práticas pela Escola Náutica credenciada para MOTO AQUÁTICA: 3 horas; ou
b) Documento com foto do pai, mãe, esposa (o), filho (a), avós, avôs, netos e irmãos que possua moto aquática
Em sua posse há mais de 1 ano e que possuam declarações de residência no mesmo município. (em caso de agregação)
( ) Pagamento da GRU: R$ 49,00.

EMISSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA)
EM CASOS DE AGREGAÇÃO E CONCESSÃO
( ) Requerimento do interessado, solicitando 2ª via / Renovação;
( ) CHA original vencida (exceto no caso de extravio);
( ) Cópia do documento oficial de identificação com fotografia e dentro da validade e do CPF;
( ) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações,
caso existam (o Atestado é dispensável, caso apresente cópia da CNH. Dentro da validade e sem observação motora
(B,D,E,F,G…)
( ) Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone ou gás), com CEP, expedida no prazo máximo de sessenta
(60) dias corridos, em nome do interessado ou preencher Declaração de Residência expedida pela Capitania;
( ) Folha da etiqueta de dados da CIR que comprove o nível de equivalência acordo com anexo 5-A da NORMAM-03 DPC;
( ) Curso de formação e Histórico Escola que comprove a equivalência de acordo com anexo 5-A da NORMAM-03 DPC;
( ) Todos os amadores de 08 de julho de 2012 que são Arrais e Mestre amadores deverão apresentar os documentos
abaixo para que seja realizado a agregação de MOTONAUTA nas suas carteiras
a) Declaração de frequência das aulas práticas pela Escola Náutica credenciada para MOTO AQUÁTICA: 3 horas; ou
b) Documento com foto do pai, mãe, esposa (o), filho (a), avós, avôs, netos e irmãos que possua moto aquática
Em sua posse há mais de 1 ano e que possuam declarações de residência no mesmo município. (em caso de agregação)
( ) Pagamento da GRU: R$ 49,00.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:
APONTE A CÂMERA PARA O QR CODE
PARA ACESSAR NOSSOS SERVIÇOS:

ACESSE NOSSO WHATSAPP: (83) 9 9119-7109

